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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a diintés taľtalmának ľész|etes ĺsmeľtetése

A helyi város-ľehabilitációs terület kijelöléséről és a teľületen a rehabilitáció megvalósításáľól szóló
3f/f001. (X'26.) önkormányzati rendelet 7. $-a szerint a város-rehabilitáció e rendeletben meghatáľozott

helyi közszolgáltatási feladatai kizáľólagos el|źÍástlra jogosult szervezetként Budapest Főváros VIII' kertilet

Józsefuárosi onkormányzat a kifejezetten a rehabilitációval kapcsolatos közcélú szeľvezési-lebonyolítási,
pľojektmenedzseri feladatok végzésére alapított célorientált gazđastęi társaságot, Rév8 Rehabilitációs és

Városfej lesztéSi Zrt-t j elölte ki.

Az onkormányzat a Rév8 Zrt-ve\a Corvin Sétány Pľojekt kozfe|adatainak lebonyo|itásáraf003.07.07-én
Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződést kotott, melyet a szerződó felek 2005. 05. 02-én módosítottak.

Jelenleg Rév8 Zrt' e szerzodés a|apján bonyolítja a progľamból eredo feladatait és ez a|apján részesül díja-

zásban.

A Képviselő-testület 15312014. (wII.27.) száműhatározata a|apjtn az Onkoľmányzat, a,,CORVIN'' Ingat-

lanfejlesztési, Építő és Városrehabilitácós Zrt. és a Rév8 Zrt.kozott2014. szeptęmber 15-én a Corvin Sétány

Pľojekt keretszerzőđés közös megegyezéssel toľténő |ezárástra vonatkozó megállapodás jött létre.

A Corvin Sétány Projekt keretszerzódés közös megegyezéssel torténo |ezźtrására vonatkozó megállapodás

tételesen meghatározza, mely feladatokat kell megvalósítania azOnkormányzatnak, az eľedeti szeľződések-

ben szereplo és még meg nem valósult egyéb feladatok ellátása a|ő| az onkoľmányzat mentesült, ezä|ta|

ezekben való közremúkodés a továbbiakban a Rév8 Zrt-nek sem képezheti a feladatát' Továbbá a Hivatalon
belĺil megszűnt a progľam koordinálrísával megbízott Coľvin Pľogľam Iroda, így az eređeti RVSZ-ben kidol-
gozott részletes eljárási rend is módosításra szorul.

Fentiek a|apján felmerült annak szüksége, hogy a lebonyolításra vonatkoző szerződés keľĺiljon összhangba a

proglam módosított tarta|máva|, ütemezésével és alkalmazkodjon a Polgáľmesteri Hivatal időközben meg-

v á|to zott struktúráj ához.

Azilj szerződés tervezete elkészült, jelen előterjesztés mellékletét képezi.

II. A beterjesztés indoka

A tervezett szerződés elfogadása aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre'

qcľ
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III. Dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntés célją hory Képviselő-testtilet 153/2014. (wII.27.) számú hatźtrozaÍa alapjan megkotött, a Coľvin
Sétány Pľogľam |ezárását cé|ző megá|lapodás össżlangba kerĹiljön a program lebonyolítására vonatkoző
szeľződés. A Rév8 Zrt. dijazása a meglévő Rehabilitációs és Varyonkezelési Szerzódésben foglaltakhoz
képest nem váltożk, afedezetaz onkormányzat2OI5. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

[V. Jogszabályi kiiľnyezet

A döntés Képviselő testtilet és Szervei Szervezeti és Múködési Szabá|yzatáró| szó|ő 36lf0|4 (XI.06.) ön-
kormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1'3. pontján alapul.

Kéľemazalábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

HłrÁnoza,Tl JAvAsLAT

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság úgy dtint, hogy elfogadja az előteľjesztés mellékletét képe-
zó ,,Corvin Sétány Pľojekt Pľogľam |ezárásána| kapcsolatos pľojektmenedzseľi megbízási szerzł5dés,,

elnevezés ű do kumentu mot és felh atalm azza a P o|gárm esteľt anna k a|áír ására.

A dontés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Rév8 Zrt., Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosĺály
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Corvin Sétány Projekt Program lezárásával kapcsolatos
p roj ektmenedzseri megbíz ási szerződés

amely tétrejött egyrészről

Budapest Főváros Vlll. kerÜ|et Józsefvárosi (jnkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

adószám : 1 57 357 1 5-f. 4f
törzsszám: 735715

ba n kszá m la s zám : 1 41 00309. 1 0f1 3 949. 0 1 000006

statisztikai szám : 1 57357 15.841 1 -3f1 -01

képviseti: dr. Kocsis Máté potgármester (a továbbiakban: önkormányzat),

másrészrő[

a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen MíÍködő Részvénytársaság

székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képvisetetében: dr. Dabasi Anita az igazgatóság etnöke és Atfötdi György igazgatósági tag

cégj egyzékszáma: 0í - 1 0-043 548

adószáma : 1 zf9 3005.2- 42

számla száma: 1 41 00440-66944049 -01 000009

statĺsztikai számjele: 1 ff93005 -7 4f0. 1 1 4-01 (a továbbiakban : Rév8 Zrt. )

(a továbbĺakban egyÜttesen: Fetek) között a mai napon és hetyen az atábbi fettétetekket.

1. Előzmények

A hetyi város.rehabititációs terlilet kijetötésérőt és a terÜteten a rehabititáció megvalósításárót szótó
3f/2001. (X.2ó.) önkormányzati rendelet 7. 5.a szerint a város-rehabititáció e rendeletben
meghatározott hetyi közszotgáttatási feladatai kizárólagos etlátására jogosult szervezetként
Budapest Főváros V|l|. kerÜtet Józsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban onkormányzat) az áttala
a Fővárosi tnkormányzattat közösen, kifejezetten a rehabĺtitácĺóvat kapcsolatos közcétú szervezési.
tebonyotítási, projektmenedzseri feladatok végzésére atapított cétorientált gazdasági társaságot,
Rév8 Rehabititációs és Városfejtesztési Zrt.t jetöti ki.

Az tnkormányzat a Rév8 Zrt-vel a Corvin Sétány Projekt közfetadatainak lebonyotítására 2003.
07.07.én Rehabititációs Vagyonkezelési Szerződést kiitd,tt (a továbbiakban RVSZ), melyet aszerződő
fetek 2005. 05. 02-én módosították. A szerződést a felek határozatlan időre köttitték, azza|,, hogy a
szerződés megkötésétőt számított 10 évig váttatták, hogy egyotdatú nyitatkozattal a szeződés
megszűntetést nem kezdeményezik, ezt követően pedig ó hónapos felmondási idővet mondható fet,
de a felmondás beáttta időpontjának a Projekt véghatáridejéhez kett igazodnia, és csak akkor
gyakorolható, ha a felek a szerződésből eredő kötelezettségeiket és fetadataikat maradéktatanut
tetjesítették. A Fetek abban is megáttapodtak szerződés 18. pontja szerint, ha a Keretszerződés
határozott időtartama lejárt, Vagy megszűnik, a Felek az RVsz szerződéses fettéteteit
újratárgyatják, a szerződést módosítják, vagy új szerződést kiitnek egymássat és az RVSZ-ben váltatt
fetadatok elszámolásárót megáttapodnak.



Az onkormányzat, a ,,CORV|N'' |ngattanfejlesztési, Építő és Városrehabititácós Zrt. (a továbbiakban
befektető) és a Rév8 Zrt. között fo14. szeptember ,ĺ 5.én a Corvin Sétány Projekt keretszerződés
közos megegyezóssel történő (ezárására vonatkozó megáttapodás jött tétre.

Felek a lezárásra Vonatkozó megáttapodása kĺterjedt a Keretszerződésen tút valamennyi a Felek
ktjzött tétrejött szerződésre, megállapodásra, jegyzőkönyvre (együttesen Projekt Dokumentumok)
is, így amikor a Felek a Projekt keretszerződés tezárására vonatkozó megáttapodást rögzítik, űgy az
alatt valamennyi Projekt Dokumentumot is érteni kell.

Az onkormányzat 153/2014. (Vl||.27.) határozatávat etfogadta a fenti megáttapodást, és fetkérte a
polgármestert a Rehabititációs vagyonkezetési Szerződés módosítására, a Rév8 Zrt. díjazásának
megemelésére.

A Corvin Sétány Projekt keretszerződés közös megegyezésseI történő lezárására vonatkozó
megáttapodás tételesen meghatározza, mely feladatokat ketl megvalósítania az Önkormányzatnak,
az eredeti szerződésekben szereplő és még meg nem valósult egyéb feladatok ettátása a[ó[ az
tnkormányzat mentes[itt, ezáttat ezekben vató közreműködés a továbbiakban a Rév8 Zrt-nek sem
képezheti a feladatát. A Rév8 7rt. dijazásán tú[ az RVSZ 18. pontja szerint a szerződést a feladatok
megváltozott tarta[ma szerint módosítani sztjkséges.

Fentiek atapján a szerződó fetek közös megegyezésset a Corvin Sétány Projekt keretszerződés
közös megegyezéssel történő lezárására vonatkozó megállapodás onkormányzati feladataiban a
RévB Zrt. közreműködését meghatároző atábbi szerződést kiitik egymássat.

z. A szerződés tárgya

Az onkormányzat Képvisető.testi.itetének 153/f014. (Vl||.27.) számú határozata atapján megbízza a
Rév8 Zrt-t a Corvin Sétány Projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárására
vonatkozó megállapodásban meghatározott önkormányzat áttat váttatt k<itelezettségek tetjesítését
cétzó projektmenedzseri feladatok ellátásával, amely tartalmazza a pénzÜgyi menedzsment, a

kozbeszerzés előkészítés, a közmű-ktjzterÜlet fejlesztés feladatok e[[átása, egyeztetés a projekt
megvalósításában résztvevő partnerekkel, terveztetés és műszaki előkészítés, és átmeneti feladatok
ettátását, valamint a lakossági tárgyatások tefotytatását. A Rév8 Zrt. a megbízást etfogadja.

3. Együttműkodés
szervezetekkel

a projekt megvalósításában résztvevő

A Rév8 7rt együttműködik a projekt megvalósításában résztvevő szervezetekket, az
onkormányzattal, a Polgármesteri Hivatat itletékes ügyosztályaival, a Kisfatu Kft.vet és a Corvin
Sétány Projekt keretszerződés közös megegyezésset tcirténő lezárására vonatkozó megállapodásban
és mettékteteiben meghatározott esetekben a Befektetővel.

4. A RévB Zrt. feladatai és kötetezettségei

4.1. A RévB Zrt. jelen szerződés szerinti feladatai ettátása során tegjobb tudása szerint, az

Önkormányzat és a kerí'jleti takosok érdekeit etőtérbe helyezve, a vonatkozó jogszabátyok, az

onkormányzat egyéb döntései, a Corvin Sétány Projekt keretszerződés közijs megegyezéssel
történő lezárására vonatkozó megállapodás, va[amint a jeten szerződésben fog[altaknak
megfelelően jár et.

4.f. A Rév8 Zrt. fetadatait kötetes oty módon ettátni, hogy az onkormányzat corvin Sétány
Projekt keretszerződés kijzös megegyezéssel tłjrténő lezárására vonatkozó megállapodásban
váttatt kötetezettségeĺt a szerződésekben fogtalt elvárásoknak megfetetően, a költséghatékonyság

figyetembevétetévet, határidőben és szerződésszerűen teljesíteni tudja. Köteles az onkormányzatot
és a Polgármesteri Hivatal itletékes szervezeti egységét hatadéktalanut tájékoztatni minden olyan



eseményről, mely veszétyezteti/veszélyeztetheti a corvin Sétány Projekt keretszerződés közös
megegyezéssel történő lezárására vonatkozó megállapodásban váttattak szerződésszerű
tetjesítést. A tájékoztatás etmaradása esetén a Rév8 Zrt. köteles az ebbőt eredő valamennyi az
onkormányzatot ért kár megtérítésére.

4,3. A Rév8 Zrt. jelen szerződés atáírásávat kötetezettséget váttat arra, hogy az onkormányzatot
a projekt megvatósítása vonatkozásában terhelő jelen szerződésben nevesített kötelezettsége
tetjesítésében közreműködik. 4.4. A Rév8 Lrt. kciteles valamennyĺ benyújtásra kerÜtő
dokumentumot, előterjesztést a kijtönböző szabályozókban meghatározott határidőkben az
tnkormányzat áttat az 5.1. pontban kijetött szervezeti egységének eljuttatni úgy, hogy azok
egyeztetésóre, etőkészítésére megfelető idő áttjon rendelkezésre. Rév8 Zrt. áttat etkészített
feladatok Ütemezését tartalmazó tábtázat jeten szerződés mettéktetét képezi.

4,5. A Rév8 zrt. a Program végrehajtásáért fetetős szervezetként ettátja a Program
megvatósításávaI kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat, az alábbiak szerint:

4.5.1 Egyeztetésekkel kapcsolatos kötelezettségek, ezen belĹit:

a.) Kezdeményezi, szervezi és dokumentátja a projekttel és a szerződés szerinti
fetadatok ettátásávat kapcsolatos egyeztetést a Józsefvárosi onkormányzattat,
annak intézményeivel, a Befektetővel, a Józsefvárosi onkormányzat Potgármesteri
HivataI egységeivet, a szükséges hatóságokkal,

b.) Kezdeményezi, szervezi és dokumentálja az egyeztetést a terÜleten é[őkke[, és az
érintett házak [akóiva[,

c.) A közös tinkormányzati projekt kommunikáció szeĺvezése.

4.5.f. Programok teljes körű tebonyotításának a megszervezése, ezen belül:

. rendszeres (havi, pénzügyi és etőrehatadási) projektmenedzseri beszámoló
etkészítése.

- a Program eredményes végrehajtásához szÜkséges vertikális és horizontális
kommunikációs tevékenység összefogása,

- önkormányzati dcjntésekhez szĹjkséges dokumentáció, testÜleti, bizottsági
előterjesztések etőkészítése, hivata[i egyeztetése.

4.5.3 Az egyes projektelemekkel kapcsolatos feladatok kiĺtelezettségek

A) Lakásprogram

Rév8 Zrt. feladata a 4. számu melléktetben felsorolt, önkormányzati tulajdonri épütetek, kiürítése,
ezen be[Ü[:

. a kijetött cinkormányzati éptitetekben étők tájékoztatása a takásprogramról,

. a takás adatbázisának összeáltítása a Kisfalu Kft-vel egyeztetve, a kiköttöztetési
stratégia, és a kommunikácĺó összeállítása,

- a takások kiköttöztetési, költöztetési, bontási feladatainak felosztása, ütemezése a
Kisfalu Kft-vet.

. a kiköttözés kezdeményezése a 3. számú metléktetben felsorolt bértők felé, és

egyeztetés annak fettéteteirőt az érvényes bérleti szerződések, az Ltv., az

onkormányzati rendeletek, az Önkormányzat áttat biztosított pénzi.igyi fedezetek és

a cserelakás portfótió figyelembevételével,



. az egyeztetett fettételek megáttapodásban történő r<igzítése az onkormányzat és a
3. mettéktetben felsorolt bértők köziitt,

- a 4. számÚ mettéktetben felsorolt épÜtetek őzésének biztosítása az épÜletek
bontásáig, az Önkormányzat áttat biztosított vagyonőri szotgáltatást biztosító
váttatkozó bevonásáva[,

- a vagyonőr váttatkozó kiválasztásához szÜkséges onkormányzati beszerzési etjárás
etcíkészítése, műszaki tartalmána|< összeátlítása' az önkormányzat közbeszerzési
szakértője feté vató továbbítás, az etjárásban való közreműködés.

. egyeztetés és figyelemmet kísérése az épÜtetben zajlő önkormányzati
fetadatettátásnak.

B) Épütetbontási program

Rév8 Zrt. fe[adata a 4. számú mettéktetben felsorolt, önkormányzati tulajdonú épütetek bontása,
ezen belijl:

- bontási tervek elkészíttetése, az ezze|' kapcsolatos közbeszerzési etjárások
etőkészítése, műszaki tartalom <isszeá[[ítása,

- épÜtetbontásokhoz szÜkséges ktjzbeszerzésĺ etjárások etőkészítése, műszaki tartalom
összeá[[ítása,

- épÜtetbontások kivitetezés lebonyotítása az Önkormányzat áttat megjelölt műszaki
ellenőr bevonásával'

. az épÜletek bontásának dokumentálása, fötdhivatati i.igyintézése, geodéziai
szolgáltatást biztosító váttatkozó bevonásáva[, akinek a kiválasztása az
onkormányzat rendeleteinek megfetelően beszerzéssel itt. közbeszerzéssel történik,

a geodéta kiválasztásához szÜkséges onkormányzati beszerzési etjárás előkészítése,
műszaki tartalmának cjsszeátlítása, az önkormányzat közbeszerzési szakértője feté
vató továbbítás, az eljárásban vató közreműködés.

c) Tetekátadás

Rév8 Lrt, feladata az 5. számú metlékletben felsorolt tinkormányzati tutajdonú ingatlanok
birtokbaadásig történő figyelemmel kísérése, gondozása, a birtokbaadásra való felkészítése és a
birtokbaadás a befektetcĺ partner Corvin Zrt. feté. Rév8 Zrt. feladata a 5. számú meltéktetben
felsorolt befektetcíi tulajdonban tévő ingattanok birtokbavétele, Kisfalu Kft.nek történő átadása,
hosszú-távú hasznosításának etőkészítése a Corvin Sétány Projekt keretszerződés kijzłjs
megegyezéssel történő lezárására vonatkozó megállapodásban rögzített fettétetekkel, ezen be[ü[:

tetekatakításokka[, tetekhatár kitűzésévet kapcsolatos feladatok ettátása geodézĺai

szolgáltatást biztosító váttatkozó bevonásával akinek a kiválasztása az
onkormányzat rendeteteinek megfelelően beszerzésset itt. közbeszerzéssel
történik,

a geodéta kivátasztásához szÜkséges onkormányzati beszerzési etjárás előkészítése,
mtĺszaki tartatmának összeáltítása, az önkormányzat közbeszerzési szakértője feté
va[ó továbbitás, az etjárásban való közreműködés,

a telkek, telekrészek, átmeneti helyzetének gondozása (tetektakarítás, kerítés
építés.javítás, veszélytelenítés, átlapot figyelemmel kĺsérés, esetlegesen 3. fét

bevonása a teljesítésbe, ideiglenes kĺizcisségi cétú hasznosítás)

4



- a birtokbaadás etőkészítése, a befektetővet történő egyeztetés Corvin Sétány
Projekt keretszerződés kłjzös megegyezéssel tłjrténő lezárására vonatkozó
megállapodás szerint,

- a birtokbaadás lebonyotítása,

. a birtokba vett, korábban a befektető tulajdonában tévő ingattanok átadása Kisfalu
Kft feté.

D) Kozmű . KcjzterĹ]let Program

Rév8 Zrt. feladata az 6. számú mettéktet szerinti közmű és közterÜteti munkák megvalósítása a
Corvin Sétány Projekt keretszerződés kłjzös megegyezéssel tłirténő lezárására vonatkozó
megállapodásban rögzített fettétetekkel, ezen belü[:

- kcizmű és közterÜlet fetújítási tervek elkészíttetése, az ezel kapcsolatos
kozbeszerzési etj á rások etőkészítése, m űszaki tartalom összeá ltítása,

. közmű és közterütet fetújítási munkák kivĺtetezéséhez szi.ikséges közbeszerzési
etjárások etőkészítése, műszaki tartalom összeátlítása,

- közmű és közterütet fetújítási munkák kivitetezés tebonyolítása az onkormányzat
áttat megjetött műszaki e[lenőr bevonásával,

E) ||. ütem bontási munkák . fötdkiemetés

RévB Zrt. feladata a7. számÚ mettéktet szerint terÜleten a Il. litem bontási munkák megvalósítása a

Corvin Sétány Projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárására vonatkozó
megállapodásban rögzített fettétetekkel, ezen belÜ[:

- a bontási munkák térbeti és időbeti litemezésének egyeztetése a befektető
partnerre[,

- a bontási munkák kivitetezéséhez szlikséges közbeszerzési etjárások előkészítése,
műszaki tartalom összeállítása,

- a bontási munkák kivitetezés lebonyotítása az onkormányzat áttal megjelölt műszaki

eItenőr bevonásával,

5. Az Önkormányzat kötelezettsége

5.1. Az onkormányzat a Rév8 Zrt. beszámotói atapján gondoskodik arró[, hogy a projektben érintett
szervezetek összehangottan végezzék a szerződésben váttatt kötetezettségeiket. Az onkormányzat
részéro|, a kapcsolattartást és a koordinációt a Gazdátkodási Ügyosztáty tátja el a jelen szeződésben
fogtattak szerint.

5.f. A Gazdátkodási Ügyosztáty a Rév8 Zrt-vet történt egyeztetések atapján gondoskodik az

adatok és információk beszerzéséről, továbbításáró[, alkalmazásárő|, koordinátja a dokumentumok

atáírásához, hitelesítéséhez szÜkséges ügymenetet. Gondoskodik a projektdokumentációnak az
onkormányzat szabályainak megfelető tárotásárót.

5.3. Fetek rögzítik, hogy amennyiben a Rév8 zrt-nek bármety jelen szeződésset összefÜggő

fetadatának ettátásához az onkormányzat bármityen jettegű nyilatkozata, dtintése szükséges, ,úgy az

onkormányzat az SZMSZ.ében és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjében, valamint a jelen

szerződésben foglaltak szerint hatadéktatanul, soron kívüt intézkedik, kütönös tekintettel a Corvin

Sétány Projekt keretszerződés közös megegyezéssel tijrténő lezárására vonatkozó megátlapodásban

foglaltakra.



5.4, Az tnkormányzat a Program megvalósĺtása során felmerülő közbeszerzési és beszerzési
etjárások során a rá hárutó feladatokat és kötetezettségeket az Önkormányzat mindenkor hatályos
Közbeszerzési és Beszerzési Szabátyzata szerint tátja et.

6. Határidők

6,1. Fetek rögzítik, hogy a Corvin sétány Projekt megvatósításának határideje, illetve a

megvalósítás egyes elemeinek részhatárĺdeje a jeten szerződő fetek áttat is aláírt Corvin Sétány
Projekt keretszerződés kłjzłis megegyezéssel történíj lezárására vonatkozó megállapodásban
meghatározásra kerÜttek.

6.z. Jelen szerződést a felek határozott időre, 2016. december 31.ig kötik' arzal, hogy a Corvin
Sétány Projekt keretszerződés kłjzös megegyezéssel történő lezárására vonatkozó
megáltapodásban meghatározott határidők betartása érdekében egymással szorosan
együttműk<idnek. A megáttapodásban és jelen szerződésben vállat határidők Rév8 Zrt.nek fetróható
késedelem miatti elmulasztásáért a RévB Zrt. a felelős.

6.3. Fetek rögzítik, hogy a RévB Zrt-nek az onkormányzat ktitelezettségébe tartozó, a CorvÍn
Sétány Projekt keretszerződés közös megegyezéssel tłjrténő lezárására vonatkozó
megállapodásban rcigzített határidők és részhatáridők tejártát, illetve az abban fogtalt feladatok
megvatósítását köVetően továbbra ĺs fennállnak a Rév8 Zrt. beszámolási, adatszolgáttatási, illetve
információszotgáttatásĺ kötelezettségei.

7. A Rév8 Zrt. díjazása
7,1. Jelen szerződésben fogtatt projektmenedzseri feladatok ettátásáért a Rév8 Zrt. jogosutt

megbízási díjat teszám|ázni az onkormányzat feté.

A havi átatánydíj nettó értéke Havi Nettó Ft

2014. október 1.tcjl 1 674 800.-

2015. január ,|.tőt 1 968 500.-

201ó. január,ĺ.tőt 1 417 3f0.-

2016. jútius,1.tőt í00 000..

7.2. Rév8 Zrt. minden hónap 5. napjáig jogosult számtát kiáttítani az elózó hónapban végzett
projektmenedzseri tevékenységéért. A számlához a Rév8 Zrt. köteles projektmenedzseri beszámo[ót

csatolni, mety atapján a Gazdátkodási Ügyosztáty ügyosztátyvezetője igazotja a teljesítést. Az

etfogadott projektmenedzseri beszámotó egyben tetjesítésigazotás. Az onkormányzat a

tetjesítésigazotást követően 15 napon betÜt átutalással egyentít ki a számlákat a 14100440.

669 44049. 01000009 szám laszá m ra.

8. A Rév8 Zrt. teljesítése
Fetek megáltapodnak abban, hogy a Rév8 Zrt. a jeten szerződésben foglatt fetadatai ellátása során

tetjesítési segéd igénybevételére jogosutt. A tetjesítésĺ segéd kiválasztása és megbízása során a

Rév8 Zrt. a hatátyos jogszabátyok, valamint a jelen szerződésben és a Corvin Sétány Projekt
keretszerződés közös megegyezéssel történő ĺezárására vonatkozó megállapodásban foglaltak



figyelembevételéveljogosult és köteles etjárni. A tetjesítési segéd magatartásáért a Rév8 Zrt., mint

sajátjáért fetetős.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. 
^ 

szerződés tartalmának . a szerződés bármety rendelkezésének - megváltoztatásárót, a

szerződés módosításárót Fetek csak írásban, közös megáttapodással rendetkezhetnek.

9'2' Felek esetlPgPs viľás ílgyeiket egye7fetés ritján renr|ezik - mer|iátoń, illetve választott bírósági

közreműködést nem vesznek igénybe -, ennek eredménytetensége esetén a jogviták eldöntésére -

hatáskörtőt fiiggően - kikötik az tnkormányzat székhelye szerinti bíróság/törvényszék kizárótagos

ittetékességét.

9.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Potgári Törvénykiinyvrőt szótó 2013. évi

V. törvény rendelkezései az irányadóak.

9.4. Jeten szerződés készÜtt 7 otdat terjedelemben, 5 egymással egyező pétdányban készÜlt,

elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek a fizikai csatolás hiányában is.

Fetek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,

hetybenhagyótag atáírják.

Jelen szerzcídés megkötéséhez az onkormányzat Városgazdátkodási és Pénziigyi Bizottsága ............

számú határozatávat hozzájáru tt.

Jelen szerzcídés megkötéséhez a Rév8 Lrt Kozgyíjlése ................ .........számú határozatával
hozzájárutt.

Budapest, 2015. ..........

Budapest Főváros V||l' kerütet Józsefvárosi Rév8 Zrt.
önkormányzat képvisetetében dr. Dabasi Anita az

képvisetetében dr. Kocsis Máté polgármester igazgatóság elnöke, Atfötdi György
igazgatósági tag

Fedezet: dátum: Budapest,2015.
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Páris Gyutáné

pénzÜgyĺ Ügyosztályvezető

Jogi szempontbót ettenjegyzem :
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jegyző
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A táb|ázatban aIkaImazott rovidítések: onkormányzat - JÓzsefvárosi onkormányzat
Képviseló testriIete vagy i||etékes Bizottsága, Hivata| - JÓzsefvárosi onkormányzat
Po|gármesteri HivataI i||etékes osztálya, Kisfa|u - Kisfa|u Kft i||etékes munkatársai,

Rév8 - Rév8 Zrt munkatársai

I Lakásprogram, kikłiItiiztetés

1.1

Kisfalu Kft. megvizsgá|ja a rende|kezésre ál|ő |akásá||ományt és a Rév8 Zrt. á|taI

megadott paraméterek (|okáciÓ, méret, m szaki á||apot) alapján átadja a |ehetséges

bér|eménV Iistát

1. 2.
Rév8 Zrt. megvizsgá|ja a javaso|t bérleményeket, fe|méri mĹíszaki á||apotukat és az

onkormányzattal egyeztetetve vég|egesíti a Iistát'

1.3.

Rév8 Zrt' a fo|yamatos |akossági igényfelmérés a|apján Új |akások projektbe torténó
bevonására tesz javas|atot Kisfalunak, és KisfaIu Kft a javaslatra tekintette| kiegészíti a
Ialzác Iic+át

1 4.
LakásportfÓliÓ kialakítás, takások bemutatásra e|ókészítése, kiaján|ási dokumentáciÓ
a||lA<líłÁ< a

1.5

Lakás portfÓ|iő kiaján|ás a határozat|an idejĹí bér|eti szerzódéssel rendelkezó |akÓknak

és tárgya|ás a Iakáscseréró|, forgaImi értékbecs|és egyzetetése, szemé|yes egyeztetés

a bér|ókkel, igényfeImérés, csereIakás portfő|iő bemutatása, fel jítás m szaki

tartaImának egyeztetése

f.o
Határozott idej bérleti szerzódésseI
bekci|tozó |akÓk kikoItÖztetése

t.7
E|ózetes megá||apodás egyeztetése és iIletékes bizottság dontése után megkotése

határozat|an idej bérleti szerzódésseI rende|kezó bér|ókkel, me|yet a poIgármester

a|á, és me|ytartaImazza a csere kondíciÓit

Bérleti jog megváltás, egYedi esetekben, tuIajdonosi dontés aIapján, a meghatározott

keretosszeg figyelembe véte|éve|, a vonatkoző rendeIet aIapján az e|készti|t forgaImi

értékbecs|ésekben meghatározott osszeg 80%-a ajánIhatÓ feI bér|ónek, Rév8 Zrt.

e|óterjesztése aIapján, az il|etékes bizottságjÓváhagyását kcjvetóen po|gármester írja

a|á a vég|eges megá||apodást.

1.8

Feladat
eIlátásáért

feIelós szervezet

L.9

rende|kezó, jogcÍm né|ktiIi vagy onkényesen

Bér|emények feIrijítása, kiviteIezés: Rév8 átadja Kisfalu Kft.nek a po|gármester á|taI

a|áírt e|ózetes megá||apodást, meIy tartaImazza az e|fogadott bérlói igényeket'

Egyeztetési
k teIezettségek

1.10

A bér|ókkeI egyeztetett mĹíszaki tartalom kidoIgozása, koItségvetés osszeá||ítása,

sztikséges engedé|yek beszerzése, konzultáciÓ, vá||aIkozási szerzódések megkotése

kiviteIezóve|, kivitelezés lebonyo|ítása

Kisfalu

KeVě

Rév8, Kisfalu

Dłintések

Rév8

Kisfalu,Hivatal

Rév8

Feladat végzésének
kezdete

ľ{eVě

Hivatal

Kisfalu

Kisfa I u

ĺr

FeIadat befejezésének
határideje

Kisfalu

Rév8

2014.10.01

KeVő

Kisfalu, Hivatal,
onkormányzat

20t4.10.0L

Rév8

2015.01.05

Rév8, Kisfalu

201,4.r1,.30

Kisfalu, Hivatal,
onkormányzat

20t4.rt.oL

onkormányzat

201,4.'t1,.30

20t4.12.01

Kisfa I u

2015.06.30

20r4.rr.01

tnkormányzat

2015.06.30

f01.4.t2.o7

Rév8

20r.5.06.30

2015.06.30

20L4.r2.0L

2015.07.3!

2015.02.01

foĹ5'07 '3I

2015.02.01

2015.07.31

2015.07.31



Ltt Ú1 bér|eti szerzódések megkotése, a vonatkozÓ rende|et a|apján KisfaIu Kft. megkoti

bér|óve| az rii bér|eti szerzódést

t.L2

J-. -t 5

Bér|ók koItoztetése

A megi.ir |t bérlemények |akhatat|anná téte|éró| - kozÜzemi méró Órák |eszer|ése,

|akás bejáratainak |efa|azása stb' - Kisfa|u Kft. gondoskodik

1,.t4
Üres épĹiletek ideig|enes orzés (Bőkay János u.

L8., Szigony u. 31., Szigony u. 33.)

z,
Bontás - 4 épii|et (BÓkay János u' 43.(iinkormányzati tu|ajdon), Tłjmó u' 18., Szigony

u. 31., SziBony u. 33.)

1 L
Bontási tervek mĹiszaki tartaIom osszeállítás, tervezó kivá|asztás beszerzési e|járássa|,

elkészítése, engedé|yek beszerzése

2.2

2.3

Bontást végzó kiviteIezó kiválasztása, kozbeszerzési e|járás lebonyo|ítása

2.4

Bontás kiviteIezés

M szaki e||enórzés

2.5
HatÓsági határozat beszerzése a bontás

teIekaIakítás, fcjldhivatali bejegyzés

3.

43.

3.1

Csereszerzódések megkłitése

(onkormányzati tuIajdon), Tomó u'

5,2

Csereszerzódések Il. Megkotése (a Megá||apodás 2'me||ék|et)

4.

Csereszerzódések |||' megkotése (a Megá||apodás 3.me||ék|et)

Kłizmíí, kiizteriiIet építés (a Megál|apodás 6. me|lék|et)

4.1,
M szaki tartaIom osszeá||ítás, Tervező kivá|asztása, kozbeszerzési e|járás, Tervezés,

tervek egyeztetése, Engedé|yeztetés, engedélyek megszerzése

4.

Kisfalu

a

4.

Kozbeszerzés kiviteIezó kivá|asztása

Kisfalu

3

m egtorténtéró|, vá ltozási v ázrajzok,

4.4

KiviteIezés

Kisfalu

4.

M szaki ellenórzés

5

Rév8

Rév8

Haszná|atbavéteIi engedé|y

4. 6

Rév8

Befektetói egyeztetés, eIektromos há|Ózat fejIesztés, a Megá||apodás szerint

Rév8

Kisfalu,
onkormányzat

Rév8

Rév8

Hivatal,

onkormányzat

Rév8

onkormánvzat

Kisfalu

Hivatal,
onkormányzat

2015.03.01

Rév8

2015.03.01

Hivatal

2015.05.01

onkormányzat

Rév8

Rév8

2015.05.0L

Önkormányzat

Rév8

2015.07.31

Kisfalu

20!5.07.37

Rév8

Hivatal

2015.08.3r.

f0r4.12.o7

Hivatal

Rév8

2015.08.31

2015.04.30

KeVö

f075.07.37

Önkormányzat

Kisfalu

Hivatal

f0r5.07.3L

onkormányzat

Rév8

2015.05.31

Hivatal

2015.09.30

Rév8

Hivatal

f015.07.31,

onkormányzat

Rév8

2015.10.31

2015.11.30

onkormányzat

Hivata|, Befektetó

2015.10.31

2015.11.30

201s.11.30

20t4.r2.0t

201,5.rf.31

201s.09.30

onkormánvzat

2015.12.37

2016.03.15

2016.03.15

201s.09.30

2016.10.31

2016.02.75

2016.10.31

2016. r.0.31

20L6.t2.3'J.

20f0.72.3t



5.

5.

Bontás Il' iitem - Fłi|dkieme|és (a Megál|apodás szerint)

1.
M szaki tartalom osszeá||ítás, a Megá||apodás 9' me||ék|etében rogzített tombokre
vonatkozÓ mennyiség a|apján kerriI osszeá||ításra a kcjzbeszerzési dokumentáciÓ

5. 2.

Kozbeszerzés kivite|ezó kivá|asztására, Kivite|ezés, a beruházÓ á|taI biztosított építés.

engedély a|apján kezdódik a munka, miután a befektetó megnyitotta az építési nap|Ót'

Ha nem szilkséges a fo|dkieme|éshez építési engedé|y, a munkaterĹj|et átadás-

átvéte|e után kezdódik a munka

5. 3.

6.

M szaki e||enór biztosítása

b. -1.

TeIekátadás

A birtokba vett, korábban a befektetó tuIajdonában |évó ingat|anok karbantartása,

takarítása

6.2.

TeIekaIakításokkal, teIekhatár kit zéséveI kapcsoIatos feIadatok e||átása geodéziai

szolgá|tatást biztosítÓ vá||aIkozÓ bevonásával, a geodéta kivá|asztása beszerzési

e|járás e|ókészítése, m szaki tartalmának osszeál|ítása,az e|járásban va|ő

k zrem(jkodés,

6.3,

A telkek, teIekrészek, átmeneti heIyzetének gondozása (teIektakarítás,
javítás, veszé|yteIenítés, á||apot figyeIemmeI kísérés, eset|egesen 3. fé|

teljesítésbe, ideig|enes kozosségi cé| hasznosítás)

6.4.
Befektetónek tÖrténó a birtokbaadás e|ókészítése, a befektetóve| torténó egyeztetés,

birtokbaadás

Rév8

Rév8, HivataI

Befektetó

Kisfalu

kerítés építés.

bevonása a

Kisfalu

Kisfalu

Hivata|, Rév8

Rév8

onkormányzat

Rév8

Rév8

2014.10.01

Kisfalu

ľ{eVš

Hivatal, Kisfalu

2014.1o.01

Hivatal, Kisfalu,
Befektetó

2014.10.01

2020.12.3I

2014.10.01

2020.72.3L

20L4.70.O1,

2020.12.3L

2020.L2.31

2014.10.01

2015.t2.31

2014.r0.0r

2015.t2.37

20t5.!2.3r
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MEGÁLLAPoDÁS
a Coruĺn.Sétány pľojekt keľetszeľzőđés kiizös męegyezéssel tłirténő lezáľásáľó|,

mely létrejött egyľészľől Buđapest Főváľos YIII. keľület Jĺízsefváľosĺ onkoľmányzata
(szélüelye: 1082 Budapest, Baĺoss utca 63-67.; töruskönyvi száma: 7357Í5; adószáĺna:
|5735715-2-42; Kęvíseletében dľ. Kocsis Máté; polgäľresteľ (a továbbiakban:
OnkoľmányzaĐ;

másrészről a ,,CORVIN'' lngatlanfejlesztési, Építő es Váľosľehabiľtáciĺís Záľtkłiľĺien
Működő Részvénytáľsaság (székhelye: Ia82 Budapest, Futó utca 4,I-53. vII. em.;
cég1egyzéksztlm: 01-10-044919; adószám: Bafi268-2-42; Képviseletében: Tatér Tibor
igazgatóságstag, Földi Tiboľ igazgatósági tag együtteseĺl (a továbbiakban: Befektető); és

haľmadľészről Rév8 Jĺízsefvárosi Rehabilitácĺĺís és Váľosfejlesztési Zálrtköľűen Működő
Részvénytáľsaság (szélĺüelye: 1082 Buđapest, Baľoss ll. 63-67' cégjegyzékszĺáma 01-10-
043548, ađószáma: 12293005-2-42, statisztikai számjelc 12293005-7420-1140t, képviseli: Réti
Borbála igazgatősági tag, Alfrldi György igazgatóságs tag, a (továbbiakban: Rév8)
továbbiakban egyĹittesen ,,Felek'' közôtt az a|u|iĺotthelyen és időben.

PREAMBULUM

(Ą Aláíró Felek egyezőenľögzítik'hogy az Önkoľmányza! a Rév8 és a BefekÍetó egymással
f003.jrilius Z4-énkeretszeľződést kötöttek (,Keľetszeľződés'). A Keretszeľződés célja a
Corvin-Sét'ány Projekt két fiőprogramjanak segítségével a váľosrehabilitáció
megvalósítása közĺisségi szeľeplők és a Befektętó egytittműködésével a
Keretszeruodésben részletesen meghataľozott feltételľendszętben (,Pľojekť). A
Keľetszerződést annak Felei 2005. rnaľcius 20-én kiegészítették, és egységes szerkezetbe
foglďtak (a kiegészített Keretszeľződés, a továbbiakban: ,,Kiegészített
Keľetszeľződés'').

(B) Felek egyezőenrögzitik,hogy az Önkoľmányzat, a Rév8, illetve a Befektető között 2003'
szeptember 30-an ,,Megállapodás vételi jog gyakoľ|źsźra töľténő kijelölésről 1. ütem''
tárgyÚ szerződés keľĹilt a|áitásra, melyet a Fęlek 2a05. március 2a-én szintén
kiegészítettek és egységes szeľkezetbe foglaltak (a kiegészített Kijelĺilő Szerződés a
továbbiakban:,,Kiegészített Kijeliilő Szeľződés,').

(C) onkoľmanyzat és Befektető kĺizött f007. mfucius 22-énTelepülésrendezési Szeľződés I.
jött léüe ftözlekedés fejlesztési munkák). A teleprilésrendezési Szeľződés l-ben a Coľvin
ZÍt. źńt:-L átvźilaltmunkfü k<iltsége a Corvin Sétíny pIogram elfogadott 10 éves tervében
ó0. 0 00. 000'-Ft ĺisszeggeI került betervęzesľe.

(D) Az onkonĺranyzat és a BefeLteto 2oO7. júlíus 11-én telepiilésľendezési szeľződést
(,,Telepíilésľendgzési Szeľződés II') kť'töttek egyniással' melyben a Befektető äfiłá\|aJta
az abban me$atározott Munkfü megvďósítását (bruttó 436.200.000,-Ft á1ékben) az
onkormanyzattól oly módon, hogy azokat saját költségén vďósítja meg és az
onkoľmányzat ezzel kapcsolatban megerősítette bizonyos korábbi
kötelezettségvallďásait és új kĺitelezettségeket is vállalt.

d\q



(E) A Futuľeal Delta Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Régiposta u. 12., nyilvántaľtja a
Főváľos Bíľóság mint cégbíľóság 01 09 896684 cégsegyzél<számon), (a továbbiakban

''Futuľeal..) és az onkonnányzat 2008. szeptembeľ &én egyiittműködési megállapodást
(,,Együttműködési Megállapodás') kötöttelq melýen megállapodtĄ hogy
megfelelően egyutt kívánnak mĺikiidni a majdan kialakÍtásra kerüIő, az Onkormányzat
foľgalonrképtelen töľzsvagyonának részét képező, az Együttműkiidési MegáIlapodásban
1Jzemeltetési Területként megietölt teriilet működtetese, karbantartása és hasznosítása

9É1jáMl. Az Együttmiiködési Megállapodás alapján 2008. szeptembeľ 4.én az
onkormányzat és a Futureal megalapÍtotta a Corvin Sétány Kft.t (székhelye: 1082

Budapest' Futó u. 47.53.,VI' em., nyilvántartja a Főváros BíľósĘ, mint cégbíróság 0l 09
8905849 cégsegyzékszámon) (a'.TáľsasáE"). k Együttmfüödési Megállapodást a Felek
2011. május 19 _énmódosították.

Az onkormányzat és a Társaság 2008. december l7.én vállalkozási, hasznosítási és
üzemeltetési megállapodást (a ,'Vá|lalkozási Szeľződés'') kötött, meýben a Társaság
váÍ|a|ta a Budapest VIII. keľetében található Corvin koz, a Corvin SéŁĺny továbbá a

Vállalkozási Szeľződésben meghatározott egyes közterĺilętek bizonyos ľészeinek
megépŕtését az ankormá,nyzat pedig vállalta ennek ellenében a Corvin Kőzte, a Coľvin
Sétányra és a Vállalkozási Szerződésben meghatfuozatt egyes kö'zterületek bizonyos
ľészeire vonatkozó kizárólagos hasznosítási jognak (az íjzeme|etetési kötelezettséggel
egyĺĺttes) a közúti közlekedésľől szóló 1988. évi I. tv. 9/B. $ (1) bekezdés szerinti
átadását a Táĺsaság ľészére.

AYäů|a|kozźlsi Szerződés alapjĺán a Tráĺsaság kötęlęzęttségétképezte a Corvin sétĺány II'
ütemének (119 s szakasz) megépítése. Mivel a Társaság ezt a kiitelezettségét nem
te|jesítette, a Befektető egyoldalri közerdekiĺ kötelezettségvállalás keretében
tamogatásként vállalta, az onkoľmányzat tulajdonában álIó, a Coľvin Sétány l19S
szakaszának megépítését két ütemben (28 méter + 8 méter) és a 1165.119s közötti
Nagytemplom utcán áltvezętő összekö'ttętés megépítését a28 métęr szélęs sétányépftéssel
egyutt 150.00o.000,-Ft+ÁFA teľvezett összegben. A 119s szakaszźlbő| 28 méteľt és a
116S -119s ktjztitti Nagytemplom utcán ítvezető összęktitő ĺnegéptilt. A fennmaradó 8

méter (..119B Sétány') a 119B tömb beépítésével egyutt kerül megépítésre.

A Kiegészített Keretszęrzőőés 4.2. mel|ékÍetében és a Kiegészített Kijeltilő Szętződés 7.

számú mellékletében meghatáľozottan az Önkoľmányzat feladatát képezte a II. ütem
víz. és gázvezeték építésen belül a Nagýemplom utcą Üuői ĺt és Práter utca kdzötti
szakaszźnak v ízv ezeték rekonstrukcioja. onkoľ mźnyzat e kötelezettségének sem tett
eleget, így a Befektető a Corvin Sétány program sikeres teljesítése céljából e|végezte a
Nagytemplom utca, Tömő utca és Pľáteľ utca közti szakasztn a vizvezeték
rekonstrukciós munkát 10 718 286.-Ft+ Áfa ertékben.

A Kiegészített Keľetszeľződés, a Kiegészített KijelöIő Szeľződés, a Telepiilésrendezési
Szeru(jđés |I, az EgyĹittműködési Megállapodás valamint a Corvin Sétány PĄekt
előkészítése és ezek végrehajtása érđekében a Felek között számos egyéb szerzőđés (így
kiilönösen a befektetési terĺilet kiteľjesztéséről illętve módosításáľól szoló szerződések),
megáĺlapodások, jegyzőkönyvek jöttek létre, melyekľe a továbbiakban a Kiegészített
Keretszerződéssel' a Kiegészített Kijelölő Szerződéssel, a Telętilésrendezési Szerzödés
II.veI és az Együttműködési Megállapodással egyĹittesen PĄekt Dokumentumokként
hivatkoznak a Felęk (''Pľojekt l)okumentumok'').

(F)

(G)

(H)

(r)

r



(ł A Felek a Pľojekt Dokumentumok alapján éveken keľesztiil sikęresen egyiitbmiĺkĆ'đtek'
mglynek eľedményeként szĺmos közterületi fejlesaés mellett, a 109 A és B, l13 A és B,
116 A és B, l19A és a 120 töľnbök beépiiltet a 1 19 B tömb beépítése pedig folyamatban
van.

2009. míjusětban a Budapesti Rendőr.ňkapitányság Gazdaságvédelmi osztály II 01000.
6134/2009 bÍi. számon a Btk. 319. $ (1) bekezđésébe titköző és a (3) bekezdés d) pontja
szerint minősülő kiilönösen jelentős vagyoni hátrányt okoző hĺitlen kęzelés bűntettének
gyanĹljamiatt nyomozást indított a Projekt Dokumęntumok végrehď1tásáva|kapcsolatbat1
amely mind a mai napig folyamatban van. (,,Bljáľás'')

Az onkoľmányzat azB|járáĺś, olyan vis maioľ eseménynek tekintette, mely akadályozza a
Pľojekt Szerződéses Dokumentumokból eredő szerződéses kötelezettségei végľehajtását,
és eľľe hivatkozással a 2008. december |6-őta nem értékesített telekingatlanokat a
Befektető számáľa' A Befektető a vis maior-ra tiiľténö hivatkozást nem fogadta el és
követelte a Pľojekt Szerződésből eľedő szerzőđéses kötelezettségek teljesítését, így
kalönösen az iigat|an értékesítések folytatását, melyek elmaradása esetéľe jelentős

késedelmi illetve meghirisulási kotbérigényt he|yezett kilátásba a Kiegészített
Kerętszerzódés VI/l a bekezdése és a Projekt Dokumentumok alapján.

II. A JELEN MEGÁLLAPoI}ÁS CELJA

A Fęlek azB|jőtrőĺs vis maior hatÁsáĺva| kapcsolatos átláspontjukat fenntartjak. A Feleknek
azonbanéľdeke, hogy a Projekt Dokumentumokat jogvita nélkiil |ezárjőku a fiiggőben levő
kötelezettségek rendezéséľől békés úton megállapodjanak és biztosítsák a város
rehabilitációt célzó teľületfejlesĺés előrehaladását. Ennek érdekében a Felek az
Ónkormányzat á|ta|,,vis maiomak'' tekinteĺ E|járásra tekintettel a telekéľtékęsítést a jelen
Megállapodásban fo glalt módon kíváĄják mego ldani.

A Felek áttekintették a Projekt Dokumentumok végrehajtásának helyzetét és a még
hátralévő kötelezeĺségeket. Megállapodtak, hogy az onľormrĺnyzat rendezi atartozásait és
a jelen okiľatban rögzítik azokat a PĄekt Dokumentumokban rogzitett kötelezettségeiket,
melyeket a Felek ľnég teljesítenek, ezen túlmenően a Pľojekt Dokurnentumokat a Felek
kČizi s megegyezésseĺ |ezaĄźlk

A Felek kinyilvánítják, hogy azokat a telekeladásokat melyek - a jelen okiratban
részleJezendő csereszerződéseken túlmenően - a Projekt Dokumentumok alapján még
végre kellene hajtani az Önkoľmányzatnak nem kell teljesítenie.

A Felek fontosnak taĄä*' hogy közöttük fiiggtĺ kérdések ne maľadjanak fenn, mert ezzel
elkeľülhetőnek tartanak későbbí jogvitákat. Ezéĺt a Felek megáIlapodnak, hogy azokat a
kötelezettségeket, amelyek a Pľojekt Dokumentumok alapjan még teljesítendők lennének a
jelen Megállapodas szerint kell teljesíteni azza|, hogy'azokat a Pľojekt Dokumentumokban
szereplő kötelezettségeket, ameýek a jelen Megál|apodásban, mint végľehajtandót nem
szerepelnek a Feleknek nem kell teljesítenie. A Pľojekt Dokumentumok alapján még
hátralévő és a Felek álta| teljesítendő konkĺét kötelezettségeket, a jelen Megállapodás jelöli
meg, az itt meg nem jelölt kötelezettségeket a Projekt Dokumęntumok alapján a Feleknek
már nem kell teljesíteni.

(K)

(r)

2.1

2.2.

2.3.

f.4.

e3
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2.5.

2.6.

A Felek megállapodtak, hogy a Befektető - bízva az onkornrĺán1zat illetve a Rév 8 Zľt.
á|ta| a jelen Megállapodásban vál|a|t kötelezettségek szerződésszeríí teljesítésében és
tekintettel a 4.1 pontban meghatározsttak,ła. lemond a késedęlęmnek és a meghiűsulásnak
a PĄekt Dolnrmentumokban megbatátorntt jogkövetkezményei alkalmazásłáról'

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Megállapodas szerinti kötelezettségek
tekintetében szerződésszegés töľténik, úgy a töľvényes jogkövetkezményeken túl (peldául,
a 6. illetve 7. számű mellékletben meghatározott kötelességeit hibásan teljesfti és nehezíti
vagy akadályozza a jelen Megállapodás alapján a FUTUREAL l által megszerzett
ingatlanok beépítését, vagy a 6. illetve 7. mellékletben foglaltak teljesítését megtagadja és
a 3.37 pont szeľinti eljárást sem teszi lehetővé, vagy a 4.1 e) pontban foglahak ellenérę
nęm ad közterület.foglalási engedélý, mely esetekben többek kĺizött kártéľítés
a1kalmazására keĺülhet sor) a másik fel kizárólag a jelen Megállapodás szerinti
jogkövetkezményeket éľvényesítheti.

m. MEGÁLLAPoDÁS nÉszľr

BeépÍtet|en telkek cseľéj e (Cseľeszeľződés t)

A Felek el kívánják cseľé]ni a Befektető érdekeltségébe tartoző, az I. számű mellékletben
meghatáľozott ingatlancsoport tulajdonát, az onkormänyzat tulajdonát képezó szintéĺ az |.
számű melĺékletben meghatározott ingatlanokra illetve tulajdoni hányadokra (a
továbbiakban egyĹitt: ,,Cseľeingatlanok ľ'). A Felek egyezóen rögzÍtik, hogy a

csereingatlanok tulajdonosai, az onkormányzat és a FUTLIREAĹ 1. Ingatlanbefektetési
Aĺap a je|en szeruődéssel a|ákásáva| egyidejűIeg csereszerződést (,,Cseľeszeľződés I.'')
kötnek egymással.

Csereszerződés I alapján a Budapest, 36253 hľsz-u ingatlan az onkormźnyzat és a
FUT{.IREAL l Ingatlanbefęktetési Alap (címe: 1082 Budapest, Futó utca 43.45 VI.em)
(,,FUTUREAL l') közös tulajdonát fogja képezni. A Felek kö'telezettségeĺ vállalnat arra,
hogy a Budapest, 36253 hľsz-u telket megosztják akként, hogy az oltkormáłnyzat tulajđoni
hlínyadának megfelelő ingatlanrész (5. számú mellékleten került megielölésre) az
onkormányzat tulajdonát képezo Budapest, 3625f hľsz-u, kivett, beépítetlen ingatlanhoz
kerül csatolásra, míg a FUTU.REAL I tulajdoni hr4nyadának megfelelő teriilet, me|y az 5.

számri mellékleten került jelölésre a FUTIIREAL I szomszédos 36254 hrsz.u ingatlanával
keľül egyesĺtésľe. A 36253 szám.ú ingatlan teĺIezett telekalakítását bemutató, a jelen
Magállapodáshoz 5. szźlmű mellékletként csatolt vánajzot a Felek jóváhagyták. A Felek a
telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átevezetését a Csereszerződés I a|áíĺásźna| egyidejiileg
aláírt telekalakítási szęrződés alapján fogiák kérni a Ířildhivataltól, a telekalakítást
jővźlJnagyő ftjldhivatali határozat jo geróľe emelkeđését követően.

Cseľeszerzódés l-el a Budapest, 36241hľsz-u ingatlan az onkormányzat és a FUTUREAL
I kiizös tulajdonát fogja képezni. A Felek kötelezettséget válla|nak arrą hogy a Budapest
36241 hľsz.u ingatlant megosztják akként, hogy a FUTI]REAL I tulajdoni hányadának
megfelelő teriiletet, mely az 5. számri mellékleten kerĹilt jelölésre a FUTUREÁL I
fulajdonába kerülő szomszéđos Buđapest, 36242 bľsz.u ingatlannal keľiil egyesítésre és az
Önkoľmányzat tu|ajdonát ké,pező ingatlamész önálló helyrajzi szrímú ingatlanként keĺiil
bejegyzésľe' A 36f41 szám.6 ingatlan tervezett telekalakítását bemutató, a jelen
Magállapodáshoz 5. számú mellékletként csatolt vánajzot a FęIek jóváhagýrík. A Felek a

te]ękalakítás ingatlan.nyilvántartási źúevezetését aCsercszerződés I aláírásáva| egyidejiileg
aláíľt telekalakítási szenődés a|apján fogiák kérni a fiildhivataltól; a telekalakítást
jóváhagyó ft' ldhivata li hatrározat jo gerőre emelkedését követő en.

A.

3.1

3"2

3.3
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A Csereingatlanok I részletes adatait a jelen megállapodás 1. szÁmű melléklete
tartalmazz,a.

3.4 AÝ, onkormányzat a Csereingatlanok I vonatkozásőbarl az onkonnanyzat terhére
jelentkező 2.627.924,.Ft+AFA éľtékkĺilönbözetet köteles a FUTUREAL 1. ľészéľe

megfizetni.

3.5 Ha a Csereszeĺződés I alapján a tulajdonjog bejegyzéshez szükséges iratok Földhivatalhoz
töľténő benyujtására és az éľtékkiĺlönkizet megfizetéséľe a Kormányhivatal
jóváhagyásának onkoĺmźnyzat részérę töľténő kézbesítését követő 15 napon belĺil nem
keriil sor, \agy a Korľnányhivatal a jóváhagyását 2014. dęcember 3l.ig nem adja meg,

vagy a ftjldhivatal a bejegyzési kérelmet jogerösen elutasítja báľmelyik fél jogosult a jelen

Megállapodástól a másik fé|hez intézętt egyoldahi nyilatkozattal, azonnali hatállyal elállni.
A Csereszerzódés I fęlbontása vagy érvénýelensége esetén a Projekt Dokumentumok
változatlanul érvényesek és hatályosak maľađnak, miĺrtha a jelen Megál|apodás nern is jött
volna létre.

A Befektetó vállalja a Cseręszeľződés I. alapján a FUTUREAL I tulajdonźlba kerüIő

Cseľeingatlanok I bontásának másođik ütemét vagyis a foldfelszín a|atti
építménynaľadványok és törmelék eltávolítását saját ktiltségére elvégezni így a bontási
kötelezettség e része a|ő| az onkormányzat mentestil.

B. A jelenleg még beépített ingatlanok cseľéje (Csereszeződés II.
Előszeruődése,CseľeszeződéŠ III. Elószeľződ ese)

Cseľeszeződes II. Elószeľződ ése:

3.6 Szerződő felek egyezően előadják, hogy a csereingatlaĺok nr,ásik csopoľtját képezik azok a
jelenleg még beépített ingatlanot amelyeket az onkorrĺuínyzat e| kíván cserélni a
Befektető tulajdonát képező beépítetlen ingatlanokkal. A Felek megállapodnak, hogy
elcserélik (,,Cseľe Ir'') a Befektető érdekehségébe tar1ozś FUTUREAL I tulajdonát
képező, a 2. szětmű mellékletben meghatározott ingatlancsoport tu|ajdonát' az
onkoľmányzat tu|ajdonát képező szintén a f. számú mellékletben rneghatározott
ingatlanok, illetve társasházi albetétek tulajdonára (a továbbiakban egyĺitt:

,rCsereingatlanok II').

3.7 Az Önkormányzat és a FUTUREAL I a Csereingatlanok II tękintetében jelen Szerzőđéssel
egyidejűleg kötelező érvényű e|őszerződést (,,Cseľeszerzłjdés II. Előszeľződés'') kötnek,
mely alapján a végleges csęreszerződést (,Cseľeszerződés IÍ') azt követően iĺják a|á'

hogy az onkoľmányzat áÄta| szolgáltatandó, Csereingatlanok II' csopoľtba tartoző
valamennyí cseľeingatlan tekĹntętében teljesültek az alábbi feltételek (,,Csere u
F.eltételek'):

. a kiüľítćs mcgtöľtćnt

o első bontasi ütem végrehajtásra keriilt (vagyis csak a fiĺldfelszín fęletti
éptiletek kerülnek bontásľa) (kivéve a 36fI5 hĺsz-u ingatlanból
elcserélésre kerülő a]betéteket, melyeket lebontani nem kel|)

o Az ingatlanok szükséges teleka]akítása végrehajtásra került és az
Önkormrínyzati tulajdonú Cseľeingatlanok II a Kerületi Szabá|yozási
Terv szerinti kialakított kivett beépítetlen építési teleknęk minősülnęk
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ftiveve a 36215, hrsz.u íngatlant, ahol társasházi albetétek kerĺilnek
átađásra, telekalakítrís néIktil).

Az onkormányzatllźÄ|a|ja, hogy legkésőbb 2015. decembeľ 3l-ig a Csere II Feltételeket
teljesíti, a Cseĺeszerződés II.t a|áirja, a csere bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatokat
megteszi' valamint az éľtékkiiliinbözetet megfzeti.

3.8 Az onkormänyzat a Cseľeingatlanok II' vonatkozásźtban az onkoľmányzat terhére
jelentkező bruttó 36.762.587,.Ft értékJ<ülönbözetet a Cseľęszerződés II. szabźiyozottak
szerinti 2015. december 3l-ig fizeti meg a FUTUREAL 1. részere. A Felek megállapítját
hogy a Csereingatlanok II kcĺztil a társashazi albetétek álnuházźsa az AFA Tv. vonatkozó
rendelkezése szerint ÁFA mentes, amit a Felek az e|számolás során megfelelően
figyelembe vesznek.

3.g Az onkorm ányzatforrást nyujt a Rév8 számáľa és egyébként is biztosítja, hogy a Csere II
Feltételei, így különtisen az Önkormányzat áItal vállaft kiiirítési és bontási, telekalakítási
(KSZT szerinti közteľület kiszabályozási) kötelezettség teljesíthető legyen a

Csereingatlanok II tekintetében 2015. decembeľ 31-ig . A I53ĺf014 (vID'f7) számú

Képviselő-testületi hatärozatban fogtaltak szerint az onkormányzat a fedezetet biztosítja.

3.10 Ha 20l5'december 3i-ig a Csere II Feltételęket az onkorrnányzat nem teljesíti illetve a

Csęręszetzóđés II-t nem íľja a|á vagy 2016. marcius 31.ig a Cserszeľződés II nem keriil
teljesítésľe a FUTLIREAL l. jogosult a Csereszęrződés II E|őszerzőđéstől vagy a

Csereszerződés II-től ęIáItni. Ilyen elállás esetén a FUTUREAL l. 300.000.000- Ft iisszegiĺ
meghiúsulási kötbérľe jogosult az onkormányzattő|, fiiggetleniil attól, hogy a Csere II
Feltételek milyen okból nem teljesültek. Az onkoľmányzat csak alĺJror nem kötęles a

kötb€rt megfzetni, ha a feltételek..teljesülését a Befelrtetó vagy a FUTUREAL l. okozta,

vagy jogszabáýváltozás (nem az Ônkormányzat ľendelete) okozta, va1y az okozta, hogy a
Koľmányhivatal a Cseľe n-t 2016. március 3l-ig annak ellenére nem hagýa jővá,hogy az

ÖnkormányzaÍ a kére|ĺnet a Csereszerződés II a|áírását kiivető 5 munkanapon belül
megfelelő formában benyújtotta, vagy elutasította. A Felek kijelentilq' hogy a kiitbér
összegének a ĺnegáIlapításakor Íigyelemmel voltak arra, hogy a jelen MegáIlapodással a

Befektető - a Csęrszerződések teljesítésébenblzva - a Projekt Dokumentumok alapján az
onkoľmányzatot teľhelő szĺmos kötelezettség teljesítéséről valamint a késedelem és

szętzódésszegés miatti jogkövetkezmények atka|mazásátôl mondott le, valamint aľra, hogy
a Cseľeszęrződés II meghiúsulása a Befektető illetve a FUTUREAĹ 1. egyéb ingatlanainak
éĺékéľe illetve az egész Corvin sétány fejlesztésere negatív hatással van. A Cseľe II
meghiúsulása miatt a fenti kötbéren tul sem a Befektető' sem a Futuľeal csopoľt más

vźi|a|ata további igéĺrnyel nem léphet fel. Ha a Csereszerződés II jogszabáIyváltozás (neľn

az Önkoľmányzat rendelete) vagy a Koľmányhivataljóváhagyásának hiánya miatt hiúsul
ĺneg (ha a jővárhagyźls kiadására 2016. március 31.ig nem kertil soř, vagy a kérelmet a
Koľmányhivatal elutasítja), a Feĺek az a|áhbi 3.11 pontban meghatározott Alternatív
Eljárást kötelesek lebonyolítani a Csereingatlanok II kölcsönds źltĺuhágásárazarc. június

30-ig (kivéve, ha a péiyázatot bíľóság előtt bárki megtámadją mely esetben a határidő

2017. június 30)' A fenti kdtbert az tnkoľmányzat akkoľ is köteles megfzetni
FUTUREAL l-nek, ha a jelen Megállapodás alapján a Csereingatlanok II tekintetében az
Alternatív Eljárás a|ka|mazásárakeriilne sor, de az Öllkormá,nyzat szerződésszegése miatt
(így különĺisen, de nem kafuő|ag amiatt, hogy a Cseľeingatlanok II nyilvános
értékesítćsére hatĺáridőn beliil nem fu ki péiyázatot vagy nem alapít elővásáľlási jogot a
Befektető által kijelĺilt cégnek) a Cseľe tr Ingatlanok kölcsönös átrubázásźlra nem kęľiil sor.
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3.11 A Csęľe II lebonyolítása akadálýa ütkiizése esetén, a jelen Megállapođásban
.meghatáĺozott esetekben' a Felek az a|źhbi eljárást alka|maz.zátk (,$,ltenatív Eljáľás''):

. az Önkormányzat a tulajdonát képező Cseľeingatlanok II.ľe jelen
MegáIlapodássď egyidejiĺleg elővásárlási jogot a|apit a Befęktetö által
kijelölt cégjavátra,

. az ÖnkoľmányzataCsęre tr FęltételekeÍ.2075. december 3l.ig teljesíti,

. az Önkormányzat a megfelelően kialakított Cseľeingatlanok II egyiittesen
töľténő értékesítésére a Cserę II Feltételek teljesĹilésétől vagy az Alternatív
Eljrárás a|ka|mazását megalapozó köľiilmény bekövetkezésétĺíl (amelyik a

későbbi) számított 30 napon belĹil nyilvános pályázatot Ír ki a vonatkozó
jogszabályokban előírtak szerint, az iľányadó éľtékbecslésben
maghatároz'aĹtfoľgalmiéľtékfi gyelembevételével;

o Sikeľteten péůyázat esetén, a pźůyźnatot mindadđig ismétli, amíg pźiyźu'at
eľedményeként az onkormányzat tulajdonát képező Cseľeingat|anok II
tulajdonjoga a gyo*es pälryán&a vagy az elovásáľIási jogát gyakorló
jogosultra áfouházásra nem kertil;

a Csereszerzőđés II Előszerzódésben foglalt renđelkezések alapján, ha a
FUTUREAL l. az onkotmányzat tulajdonát képező Cseľeingatlanok II
tulajdonát a nyilvános éľtékesítés során megvásárolja, a Felek az
onkoľmányzat tulajdonát képező Csereingatlanok II-rę vonatkozó
péiyázaton alapuló adásvétęli szerződéssel egyidejűIeg adásvételi
szerződést kötnek a FUTUREAL 1 tulajdonát képező Csereingatlanok II
onkormányzat általi megvĺĺsárlásáról is az iľányadó értékbecslésben
meghatározott vételáľon, a véte]ár követeléseket kiilcsönösen beszámítját
és a kti|önbözetet rendezik.

3,12 A Felek a 3.7 pont szerinti első bontási ütem végrehajtása a|att azt ért:/r-hogy az éľintett
Cseľeingatlanok II.t az onkoľmányzatkiĺzvętlenül vagy a Rév8 közrelľnťĺködésével lebontja
oly módon, hogy csak az e|ső bontási ĺitem végrehajtäsfua keriil soľ (vagyis csak a

fijldfelszín feletti éptiletek kerülnek bontásrĄ. A Befektető _ az A|ternatív Eljárás
alkalmazása esetén is . vállalja a második ütemnek megfelelő mértélnĺ bontást, vagyis a
foldfelszín alatti épületmaľadványok illetve törmelék eltávolítását saját költségéľe, így a
bontási kötelezettség e része a|óI az onkoľmányzat mentesül. A bontandó cseľeingatlanok
bontásának 3.11 pont szeľinti befejezését követően az ingal|an.nyilvántaľtásban kivett
beépítetlen építési telek megjelölést kell áltvezetni. A Csereszerződés iI csak valamennyi az
ađott csoportbataĺtozó ingatlanľa együttesenköthető meg' nem lehet ľészben cseré]ni.

Cseľeszeződés III' Előszeľződése:

3.13 A Felek el kívánják cserélni (,,Csere III.'') a Befektető érdekeltségébe taľtozó a3. számtl
mellékletben meghatáľozoít ingat|ancsopoľt tulajdonát, az onkormányzat tulajdonát
képező szintén a 3. szátmú me|lékletben meghatáľozott táľsasházi albetétek fulajdonáľa (a

továbbiakban egyĺitt: (,,Cseľeingatlanok III'').
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3,l4 A Csere III-re azt kiivetően kerĺil sor, hogy a tulajdon.átruhźnás alá,bb meghatározott Cseľe
III Feltételęi a Cseľeingatlanok III. va|amennyi ingatlana tekintetében tefesültek. Az
onkonnányzat és a FUTUREAL I a Csereingatlanok III tękintetében jelen Szerződéssel
egyidejiileg kötelező érvényĺÍ előszeruődést (,,Cseľeszeľzódes III. Előszeľzőđés'') kötnek,
mely alapján a végleges cseręszerződést (,,Cseľeszeruődés frÍ,) ań kijvetően írjźk a|á,

hogy az orikoľmányzat źita| szolgáltatandó, Csereingatlanok III. csoportba tartoző
valamennyi csereingatlan tekintetében teljesůiltek az alábbi feltételek (,,Cseľe m
Feltétele|ť'): 

. A Budapest , 3652ghrsz-u ingatlan tnkoľmányzat tulajdonában levö
valamennyi albetétének kiürítése megtĺĺľtént

A kiiirített albetéteket az Önkormányzat beköltözésľę teljesen
alkalmatlanná tette.

Az onkormányzatválla|ja, hogy legkésőbb 2015. december 3l.ig a Csere III Feltételeket
teljesíti, a Csereszerződés III-t a|áłirja és a csere bejegyzéséhez szĺikséges nyilatkozatokat
megteszi, valamint az éľtél&ĺilönbözetet megfizeti. Abban az esetben, ha a kiüľítés
kapcsán perre keľül sot) az előző mondatban meghatátozoLÍ határidó egy évvel
meghosszabbodik. Az tnkoľmányzat az albeÍétekre a jelen Megállapodás a|álrásźĺva|
egyidejiÍleg elővásáľlási jogot alapít a Befektetó által kí$elöIt cég javáta

3.15 A Felek ľögzítik, hogy a rendelkezésre álló figgetlen igazságügyi szakértői véleményben
a Budapest, 36259 hrsz-u ingatlan tnkormányzat tulajdonában levő albetéteinek az
értéke nem egyedi v.lzsgźiat, hanęm mintavétel és bizonyos korľekció alapján kertilt
meghatźrozásľa. A Felek megállapodnak, hogy az a|betétek egyéni vizsgálaton alapuló
értékelését elengedhetetlennek taľtják a pontos érték meghatározásźhoz, ezéĺ a jelen
MagáIlapodás aláírásáŕ rrĺege|őz-ően kĺizösen kéfték a szakéĺtői véIemény kiegészítését.
Ha a kiegészített szakértői vélemény szeľint, vagy ha a Koľmányhivatal a Csereszerzödés
III jóváhagyásźłhoz.(:jraértékelést k e|ő, az űjtaértékelt szakértői vélemény szerlnt az
összes albetétek csomagára nettó 55.000.000 Ft.75'000.000 Ft közĺitti sávban keriil
megbatározásra (,IratáréľtéIť')' a Felek az értélĺkül<inbözęt megfizetése mellet a Csere
III.at te|esítik a 3. 1 8 pontban meghatározott határidőig.

Ha a kiegészített szakértói vélemény szeľint az albetétek źÉlragára a Hatáľértéken kívül
esit akkor a sérelmet szenvedett Fél íľásbeli kérésére a Felek cseľe helyett az a|źbb
me ghatáromtt T 1 6 Eljárást kötelesek alkalmazni.

3.16 A Csere III lebonyolítása akadályba ütközése esetén, a jelen Megállapodásban
meghatfuozoÍtesetekberL a Felek aza|áhbieljárást alkaLmazzék (,,T16 EIjáľás''):

. az onkormánpat a tulajdonát képező Csereingatlanok III-ra a jelen
MegáIlapodással egyidejiĺleg elővásárlási jogot alapít a BefelĺÍętő áItal
k|jeltilt cégjavára

az onkormányzat a tulajdonát képező Csereingatlanok III-t 20t5.
december 31-ig (peres eljáľás esetén 20l6.1f.3l-ig) kiĹiľíti

aZ Önkormányzat a tu|ajdonát képezö kiürített Csereingatlanok III
együttesen tijrténő éľtékesítésére a kitirítést követő vagy a T16 Eljáľást
szĺikségessé tevő köĺülmények felmerülésétől (amelyik a későbbi)
számított 30 napon belül nyilvános pŕiyánatot Íľ ki a vonatkozó
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jogszabáĺyokban előíľtak szerint, a kiegészített éľtékbecslésben
maghatłíľozott forga|mi éľték figyelembevételével;

Sikeľtelen pá|yánat esetén, a pźiyäłzatot mindaddig ismétlĺ, amig az
értékesítés sikenel jáľ;

a Csereszerződés III E|őszętződésben foglalt ręndęlkęzések alapjĄ ha a
FUTUREAL l. az onkormőnyzat tulajdonát képezö Cseľeingďlanok III
tulajdonát a nyiľvános éľtékęsítés során megvásárolja, a Felek az
albetétekre vonatkozó adásvételi szeľződéssel egyiđejtíleg adásvételi
szetződést kotnek a Budapest' 36188-hrsz-u ingatlan onkormányzat źita|i
megvásrárlásáról is az lľźnyadő értékbecslésben meghatározott vételáron.

3.17 Ha a Hataľértéket illetően a Csereszerződés III megkötésének a fe]tétele teljesül, a Csere
III.ra, azaz a Csereszerződés III. megkötésére azt követően kerülhet soľ, hogy a Csęľe III
Feltételek teljesültek' A Csereszerződés III. alapján az Csereingatlanok III. foľgďmi
értékét a társasházi albetétek tekintetében kiĺirített albetét értéken veszik figyelembe. A
Csere III kapcsán jelentkező éľtélĺkülönbözet megťuetésére a Felek a Csereszeľződés III
sżerint kötelesek. A Feleľ megállapítjak, hogy a Cseľeingatlanok III közĺil a társasházi
albetétek äĺruhágása az ÁFA Tv. vonatkozó rendelkezése szerint AFA mentes, amit a
Felek az elszámolás sorrín megfelelően figyelembe veszik.

3.1E Ha 20l5.december 3l.ig az Önkoľmányzat szerzódésszegése miatt a Csere III
Feltételeket az onkormányzat nem teljesíti illetve a Csereszerződés III-t nem Írja alá
vagy 20|6. máľcius 3l.ig a Cseľszęrződés III nem kerül teliesítésrę a FUTUREAL l.
jogosult a Cseľeszeľződés III Elószerződéstől vagy a Csęteszeľződés ltr.tól elállni. Ilyen
elállás esetén a FUTUREAL l. 200.000.000- Ft összegÍi meghiúsulĺási kiitbéľre jogosult

az onkormányzattő|, A Felek kijelęntilq hogy a kötbér összegének a megállapításakor
figye|emmel voltak arra, hogy a jelen Megállapodással a Befektető a Csereszeľződések
teljesítésébenbizva a Projekt dokumentumok alapjrán az onkormányzatotteľhelő számos
kötelezettség tefesítéséről valamint a késedelem és szeľződésszegés miatti
jogktivetkezmények a|ka|mazásźlról mondott le, valamint aĺra, hogy a Cseľeszeľződés III
meghiúsulása a Bęfektető illetve a FUTUREAL I egyéb ingatlanainak éľtékére illetve az
egész Coľvin sétány fejlesztésére negatív hatással van A Cseľe III meghiúsulása miatt a
fenti kötbéren tul sem a Befektető, sem a Futureal csoport más vállalata további igénnyel
nem léphet fel. Ha a Cseľe III a Felek feltigyeletén kíviilálló ok (ide nem értvę az
Önkormányzati rendelet miatti ellehetetlenülés) miatt hilllsul meg, de a kiürítés
megtöľtént, a Felek a T16 Eljáľást kötelesek alkalmazni a Csereingatlanok III kölcsönös
átruhazásáľa. A fenti kötbért az onkormányzat akkor is köteles megfzetni a

Befektetőnek, ha a jeten Megállapodás a|ap1źĺn a T16 Eljárás alkalmazására kerĺilne soľ,
de az onkormányzat szerződésszegése (így kii|öntisen, đe nem kizárólag amiatL mert az
onkormányzat az albetéteket nem üríti ki, va1y a kitirített albetétek nyilvános
értékesítésére határidőn belĺil nem k ki pá|yazatot vagy nem alapít elővásárlási jogot a

Befęktető áttal kijelölt cégnek) rniatt a Cseľe III Ingatlanok kölcsönös áúruházźsfua20l6
június 30-ig (kivéve, ha a pá|yáratot bíróság előtt bárki megtámadja, mely esetben a
határidő 2017. jrinius 30) nem kertil soľ.

3.t9 Az onkormányzat forľast nyujt a Rév8 számfua és egyébként is biztosítja, hogy a Cseľe
III' Feltételek 2015. đecember 31.-ig (peľ esetén 2016 december 31.ig) teljesĺiljenek. A

' I53/20L4 (VIII.27) számú Képviselő.testĺileti haIározatban foglaltak szeľint az
Önkoľmány zat a fedezętet biztosítja.

(Ls -l* Ą q^'



3.20 A Felek megállapođnalq hogy a Cseľeingatlan III. vonatkozásában a Befektető víllalja a
teljes bontást, vagyis azoil<ormá,ĺyzat a bontási kötelezettsége alólmentesül.

3.2l Csereszelződés III. E|őszerzódése alapján a végleges cseľeszeľződés csak valamennyi az
adott csopoľtbataftoző ingatlanra egyiittesen köthető meg, részletben nem lehet cserélni.

3.22 Ha a Csęľe II telesÍtése meghilisul oly módor1 hogy az Alteľnatív Eljrárás alkalmazásáľa
sem keľül sor, alĺkor a FUTUREAL I a Csereszerződés III Elószerződéstöl is jogosult
egyoldalri nyilatkozattal elállni, de ebben az esetben Csercszerzódés III.hoz kapcsolódó
meghiúsulási kötbér csak akkoľ fizetendő, ha a Csere II meghiúsu|ása az Önkormányzat
felróható szeľző désszegése miatt kö,vetkezett be'

A Cseľeingatlanok közös szabályai:

3.23 A Felek a csereingatlanok értékét közjegyzló által kiválasztott ingatlanfoľgalmi szakérto
által készített értékbecslés alapján állapítják meg. A felek tudomással bÍrnak aľról, hogy a

cseĺeszeľződés a Főváľosi Kormányhivatal jíváhagyására szorul.

3.f4 Az onkoľmźnyzatköteles a FUTUREAL l. --el a Cseľeszelződés II-t és a Csereszerződés
III.t az ę|őszerzodések alapján megkötni. A Csereszerződés II teljesftésénet vagyis a
kiürített Csereingatlanok II tulajdonjogának ktilcsönös áłruház'źlsának és az esetleges
értékktilönbözet elszámolásának a hatráľideje 2015' december 31. napja. A

. Csereszerződés trI a|áírásának határideje: 2015. decembeľ 31. Befektető 2015. jlinius 30.
ig előterjesztett kezdęményezésére vagy a FI.ľTUREAL l. kéľésére az onkornĺĺnyzat a
Cseľeszeľződés III. a|áíráłsa vonatkozásában koteles további l év póthatáľidőt biĺosítani
a Cseľeszerződés III. aláíłásźna, de ebben az esętben az onkormányzat számáta e|óírt
hataridők is meghosszabbodnak 1 éwę|.

3.f5 A Csereszeľződések folytán megszeľzett ingatlanaikkal az onkormányzat és a Befektető
az érdekeltségén (az FUTUREAL I-n ) keresztül szabadon renđelkęznek, a FUTUREAL
1. tulajdonába kertilő ingatlanok szabadon tovább étékęsÍthętőek. A Cseľeingatlanok a
hatályos beépítési előíľások szerint építhetők bę. A FUTUREAL 1. tulajdonát képező
Cseľeingat|anokat a FUTUREAL l ' legkésőbb a vonatkozó végleges cseľeszeľződés
Kormányhivatal által töľténő jóváhagyását követŕíen a FUTUREALI javára fzetendő
összeg megťlzetése napjáig a Íinanszíroző jlaváta bejegyzett jelzálogjogtóI és egyéb
biztosítéktóI mentesíti (finanszíľozó javaľa bejegyzett jelzálogjog és egyéb biztosíték
törlése řánti kérelem a Fiildhivatalhoz benyujtásra kerül), ami feltételét képezi a
bejegyzési engedélyek letétböl történő kiadásának. A Felek tudomásul veszik, hogy a
csereingatlanokĺa bejegyzett vezetékjogok és egyéb szolgalmak nem keriilnek törlésre, de
ezen túLnęnően a Csereingatlanok per., teher- és igénymentesen kerülnek áLtruházéľ;ra.

3.f6 Áz onkormá ny,,^t 
^megkötött 

vćgleges csereszerződéseket köteles a szerződés a|áírźsát
követő 5 munkanapon belül benyujtani a Kormányhivatalhoz jóváhagyásľa.

A T16 Eljárás vagy Ť Altematív esetén a pályázat sikeres lebogyolítását követö 5

munkanapon belül az tnkormányzat kĺjteles tájékoztatni a Magyar ÁIlamot a törvényes
elővásárlási joga gyakorlásának lehetőségéről. A Felek a Kormányhivata1 źital a
cseľeszerződések jóváhagyásának fełtételéĺil támasztott elvárások teljesítése érdekében
kötelesek jóhiszemĺĺen egyĹittműködni és sziikség esetén, ha ęz az a|apvetó i:u.|eti
feltételekęt nem érinti, az érlntett csereszęrződést is módosítani. Ha a Kormányhivata| a
jóváhagyás feltételeként a FUTUREAL I tulajdonát képező cseľeingatlanok előzetes
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teheľmentesítését követeli, akkor a FUTIJREAL l köteles a banki terhektől az

ingatlanokat már a Kormányhivatal jóváhagyása előtt mentesíteni. Ha a Kormányhivatal
a Csere II esetén a jóváhagyĺást a csereingatlanok rijraértékelésétöl teszi fiiggővé, alĺkor a

Felek kötelesek valamennyi Cseľe II Ingatlan aktuális forgalmi éľtéket, lehetőség szerint

a korábbi értékbecslést végző szakértővel meghatározŕatni és a cserét az aktua|lzźlk

forgalmi éľtékek figyelembevételével végrehajtani feltéve, hogy az éľtékkiilönbözet
összoge nonr változik több, mint 20.000.000 Ft.tal. Ha az érĺé'kkĺilŕinbiiz,et vá|tozása a

20.000.000 Ft.ot meghaladja a séľelmet szenvedő fél írásbeli nyilatkozatára a felek csere

helyett az Alternatív Eljáľást kötelesek végrehajtani Cseľeingatlanok tr tulajdonjogának

kölc sönö's źltruhźg;ásfu a.

3.f7 A Felek kötelesek a csereingatlanokat kölcsönösen biľtokba adni a tulajdonosvźÄtozás

bejegyzéshez szükséges iratok fiildhivatalai benyrijtását követő 15 napon belül a cseľe és

a T16 Eljráľás vaąy az Alternatív Eljrárás esetén is, kivéve a Csere l.et, melynéI a

biĺokbaadási határidő a Kormányhivatal jóváhagyásěnakkézbesítésétől számított 30 nap.

A Felek tudomással bírnak anól, hogy a FUTUREAL t tulajdoniĺtképező 36191,36l9a,
36t89,36188 361'95,36796,36197,36198 hľsz-u ingatlanokat a Semmelweis Egyetem
béľli és a bérleti szerződés a|ap1án a felmondás idő 60 nap. A FUTUREAL I köteles a

Semmelweis Egyetem béľleti szerződését a Csere I koľmányhivatali jóváhagyásról szóló

éľtesítés FUTIIREAL 1 általi átvételét követő 5 munkanapon belül felmondani. Felek
tudomással bÍrnak aľról, hogy a FUTUREAL 1. tulajdonát képező 3620f hrsz-u ingatlant

a Rózsaszín P.B.T' Kft. béľIi és a bérleti szerződés alapján a felmondási idő 30 nap. A
Felek kijelentik, hogy a Csereingatlanok I kölcsö'nos biľtokbaadásának nem akadá|ya,

hogy a Śemmelweis Ěgyetem és Ŕózsaszín P.B.T. Kft.bérleti szęľződésének felmondási
ideje még nem járt le. A birtokbaadás késede|me esetén a szeruődést szegő fél köteles az

éľintett ingatlanok elfogadott foľgalmi értéke O,lo/o-ěnak megfelelő összegíĺ késedelmi

kötbért fizetni naponta. FUTUREAL I arra az időľe is koteles késedelmi kĺĺtbért fzetni,
amíg a bérlók a berteti szęrzodés megszíinését köĺetően az éľintett ingat|anokat
jogellenesen birtokban tartják feltéve, hogy az onkormányzat késedelem nélktjl megtette

az mgat|ankiürítése érdekében sziikséges lépéseket íIletve, ha a FUTUREALI eztkérte,
ezek megtételéľe a FUTUREAL l.et vagy az áLta|a megnevezett céget meghata|mazta.

C. Kapcsolĺódó megállapodások a Csqľeszeľződés l-hez és a Cseľeszenődés ll.hez

3.2g A felek rögzítik, hogy a Befektető az onkoľmźnyzat által szolgáltatandó telkek után

e|öleg címén már megťzetet az Önkoľmányzatnak [11s.213.682],.Ft-ot a 10.

meilđktetben foglalt kimutatás szerint. Az onkoľmányzat kijelenti, hogy a Befektető

előlegeke vonatkozó kimutatását a jelen Megállapodás atáírása előtt átvette, azt

el|ogadhatónak találta és az a|ap1áln a fenti előleg összeget 2014. decembeľ 31 -ig
visszaflzeti a Befektetőnek (,'Ető|eg VisszaÍizetés'')

D. Bontási.és közmiĺfejlesztési kii}tségek

3.30 Az onkoľmányzat vái|alja, hogy a Pľojekt Dokumenfumokban foglalt ęlmaradt fizetési
kĺitelezettségeket a következők szeľint teljesíti f01^5. mźtrcius 31. napjáig Bęfektető
Raiffeisen Baĺlk Zrt. banknál vęfetett 12001008-003;47097.00100007 ballkszám|éĄźra

toľténő átutalássaL

a) A Kiegészített Kijelłilő Szerződés ÍI/9.f.4, pontja alapján az onkormáĺyzat és a

nÉvg kötelezettségét képezi az lngat|anok bontása az alaptestig 2 ütemben.

2aĘ.év másođik ťelében kérte a Befektető az Önkormányzatot, hogy a ll9lB
tömb vonatkozásában a 2. ütem bontás'rát végezze el. Ennek az onkotmźĺĺyzat
nem tett eleget, eń. a fe|adatot Befektető végezte e| amelynek költsége 8 454

Łx
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173.- Ft + Afa. Etc az tisszeget az onkoľmányzat köteles befektető ľészére

kiittségtérítés címén megtéríteni, Befektetö bankszámlájára történö átmalĺässal.

b) Bp. VIII. Nagýemplom utcai vízfejlesztés 10 7t8 286..Ft+ Áf" gefektetönél

felmeľĺilt ktĺltségeinek megtéľítését költségtéľítés jogcímen

c) Az onkoľmányzat köteles megfizetni a Befektetőnek a PĄekt Dokumentumok
alapján az onkormányzatot terhelő elektromos hálózatfejlesztési munkak

Befektető által máľ elöfinanszírozott összegét. A Befektető a már megéptilt

ingatlanfejlesaési projektek megvalósftásához szükséges tľanszformátoľ
állomások mellett a há|őzat fejlesztést illetöen is (csatlakozási többletdíj címén)

megállapodást kötött az ELMÜ Nyrt.vel. A jelen megállapodáshoz 5. számú

mellékletként csatolt meghaÍźrozásra kerülő tźb|énatban szeľeplő tömbök
beépítéséhez sziĺkséges hálózatfejlesztést - tękintettel Befe\t9tő á1tali teljesítésére
- az onkoľmínyzatnak már nem kell elvégeznie. A Befektető által elvégzett

hálózatfejlesztés bekeľülési értéke 89.010.000 + AFA

3.31 Az onkormányzat fa|5.03.31-ig a 3.30 pontban foglaltak a|apján kĺjteles a Befelrtetö

bankszámLáĄźra átuta|ni a fęnti bontásĹés közmíĺfejlesztési kĺiltségek megtéľítése cŕmén

ti sszęsęn bru ttő |37 .39 |.7 f2,- F t-ot.

E. Kiizteľiiletek

3.32 Az onkormányzat a vállalja a jelen megállapodáshoz 6. számű mellékletként csato|t

területek kozteľtilet fejlesztését a mellékletben megjelölt miiszaki tartalommal és

hatrĺľidőre.

3.33 A jelen megállapodás 6. számri mellékelte ,,elmaľad'' megjelöIésse| tartalmazza azokat a

még hátta|évő kötelezettségeket is, amelyek a Pľojekt Dokumentumok az

onkormányzatnak és a Rév8 Zrt-nek előíľnak, de a felek jelen megállapodása a|apján

azokat az orlkormányzatnak és a Rév8 Zrt-nęk nem kell teljesíteníe.

F. Kiizniipľogramok

3.34 Az onkormányzat a vá||a|ja a jelen megállapodáshoz 7. számis mellékletként csatolt

teľiiletek KözmtÍ Programot hajtja végre a mellékletben megjelölt műszaki taľtalommal és

határid<ĺľe'

3.35 .A jelen megállapodás 7. számú mellékeltę ,,elmaľad'' megjelölésse|tarta|mazza azokat a

még meglévB kĺ;tilezęttségeket is, amelyek a Projekt Dokumentulnokazonkormányzatnak
és a Rév8 Ztt.nek előíľnak, de a felek jelen megállapodása a|apján azokat-az
onkoľmányzatnak és a Rév8 Zrt-nęknem kell teljesítenie'

3.36 'Ha az onkormányzat a 6. és ,I. valamint a 9. szźlm'(l Melléklętben megjelölt bármelyik
munkával 15 napot meghaladó késedelembe esik, a Befektető vaąy az általa kije|t'lt

projektcég jogosult a munkát maga elvégeztetni, ľnely jogának gyakoľlásáról köteles az

Önkoľmĺnyzatot íľásban értesíteni' Az Ônkormilnyzat az éľtesítés kézhezvételét ktivetö 10

napon bedl koteles átadni a Befektętőnek /projekt cégnek az érlntett munkákra vonatkozó

terveit, sngedélyeit és minđen olyan dokumentumot, amely az érlntetĹmunka te|jesítéséhez

sztikséges vagy azt elömozđítja. A Befektető/ projektcég a fejlesztéssel megbíznĺt
vállalkózóL legalább 3 szakcég meghívásával lebonyolított tendeľ alapján az cisszességében

legkedvezőbb ajánlat a|ap1źnvä|asú,jaki. A munkák elvégzését követően azoĺłkormÁnyzat
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a kivitelezés te|ies összegét, a kivitelezo végszémlája alapjánk<iteles 15 napon belül számla
ellenében megtéľíteni a Bęfektetőnek.

3.37 Annak elősegítése érđekében, hogy a Befektetó/ projektcég az em|ített fejlesztés
megvalósítását akadály nélkĺi| átvehesse, a Fęlek megál|aporlnak, hogy:

^) 
Az onkormányzat valamennyi a 6. illetve 7. Melléktetben megielölt munka terveit az
onkormányzat és a Befektető javfua köteles megrendelni, annak érdekében, hogy a
BefęlĺÍető a tervek felhasznáIásaľa a tervezővel szembeni jogok éľvényesítésére
jogosult legyen. Az onkoľmáÍLy7-at a terveket a Befęktetőnek bemutatja és a
szakszeľű észrevételeit a tervek bkáiata során figyelembe veszi és csak a Befektető
által jóváhagyott terveket fogadja el.

b) Az onkormányzat gondoskođik anól' hogy a munkak elvégzéséľe vonatkozó hatósági
engedélyben (amennyiben ez lehetséges) a Beťektető is szerepeljen engedélyesként.

c) Az Önkoľmányzat a jelen MegáIlapod ás a|áításával tulajdonosi hozzájaľulást ad
ahhoz, hogy a Befektető vagy az általa kijelt'lt projektcég a 6' illetve 7' Me|lékletben
meg jel<ĺltmunkákatazonkormányzatngat|anaine|végezze.

IV. Egyéb megá|Iapođások

A. Helyi építési jogi szabá|yozás

4.1 A fe|ek tisztźhan vannak vele' hogy Önkoľmányzat polgári jogi megállapodásban közjogi
kötelezettséget nem vállalhat,de rögzítk, hogy a jelen Megállapodásban a Befektető
számos jogárő| illetve követeléséľől monđ Ie, illetve a Pľojekt Dokumentumokban
foglaltakhoz képest tĺĺbbletterheket váIlatt abban a feltevésben (,,Feltevéselť), hogy az
alábbi fejlesztési szabályazási kęretrendszeľ a Projekt Dokumentumok megsziĺnését
követően is fennmarad illetve aza|á,bbiak szęrint kialakul: .

A Telepĺĺlésrendezési Szeľződés I| 4.2 bekęzdésében foglalt körülmények a Projekt
teljes megvalósulása taľtamáig nem kertilnek módosításľa vagy megvá|toztatásta.

A Józsefuáľosi Kerületi Váľosľendezési és Épftési Szabźiyzafiől és SzabáIyozási
Tervľől sző|ő 35/2004 (W.15), a Budapest Főváľos VIII: kerület Józsefuárosi
Ónkoľmányzat f8/f006 (vIII'l6) szrámú rendeletével módosított Srabiltyozási
Tervben ("KszT'.) a Projekttel éľintett ingatlanok tekintetében fennálló beépítési
kötelezettsé get az onkormányzat a beépítési kötelezettség teljesítésére vonatkozó
hatálridőt legalább 3 hónappal megelőző időpontig meghosszabbítja űgy, hogy a
kötelezettséget a rendelete elfogadásátőI számított 5 éven be]ü], HVT teriileten
további 10 ével hosszabb időn beltil kell teljesíteni.

A Corvin Sétány ''Város-rehabilitációs Teľiilet'' vonatkozásában, a Váľos-
ľehabilitációs TerĹilet érintően a foľgalmi rendet az onkormányzat nem módosítja

A KSZT nem kerül a Város-rehabilitációs Terület tekintetében a Befektető
hätrányára módosításra a Befektető hozzájáru|áls nélkül.

A csereszerzödések alapján a FUTUREAL I á|ta| megszerzett illetve az
onkoľmányzat által koriábban átadottmég be nem épített ingatlanokon végzettépítési
munkák ('.Munlľák'') ideje alatt ingyenes közterület foglalási engeđélyt ad a
Befektető vagy építtetó ĺészére az erce ĺľányuló kérelemben megjelölt területre.

a)

b)

c)

d)

e)
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4.2 Ha2a25. Decembęr 3l.ig a fenti Feltevések bármelyike valótlannak bizonyul, a Befektető
arra tekintettel, hogy a Pľojekt DokumenfumokMl eredő jogaÍról és követeléseiről a

Feltevésekben bízva mondott le káľainat veszteségeinek és többletterheinek a

kompenzälására a jogozult az onkormányzat ńszérő| (''Káľtalanítás'). Jelen
Megállapodás alapján Kĺírüalanításra a Futureal csopoľt bármely tagja által a Feltęvések
meghiúsulása miatt elszenvedett károk miatt kizárő|ag a Befektető jogosult. A lQíľtalanítás
összcgét azBw.30 $(2)- ľo tekintettel a Fglęk akként hatírozaák meg, hogy a Befe.ktető a

Futuľęal csoport báľmely tagjának tulajđonában levő, a Projekt teľtiletén elhelyezkedő
beépítetlen (ideértve a lebontandó épi.ilettel beépített és a használatbavételi engedéllyel
még nem rendelkező épületeld<el beépített) ingatlanok forgalĺni értének a Feltevés
meghiúsulása miatt (a szabáiyozáĺs vět|tozása miatt) bekövetkező csökkenése fiiggetlenül
attól, hogy a szabá|yozáts elfogadása ótA7 év eltelt-e vagy sem.

A fejlesztésekhez előírt parkolóhelyek számának a növelése, vagy a paľkolóhely megváltás

ö,sszegének ncjvelésę esetén aKárta|anitás összege a Futureal csopoľtba 1.artoző tulajdonost
a Pľojekt teľĺiletén levő beépítetłen ingatlan tekintetében terhelő többlet parkolóhely
megváltási összegnek vagy beruhazási k<iltségnek felel meg.

A Kártalanítáý. az onkormányzat a Feltevés meghiúsulásáról szóló és a Káľtalanítás
megfizetésére felhívó Befektetői nyilatkozat kézhęméte|ét követó 15 napon beliil kĺjtelęs a
Befektetó ballkszáłm|äjára átutalni, akkor is, ha a kár nem a Befektetőnél, hanem a Futureal

csoport más tagjánál meriilt fel. Az Önkormányzatot nem teľheli a Kártalanítás
megfizetésérę vonatkozó kö'telezettség, ha a Feltevésęk meghiúsulást Főváľosi
onkormányzati rendelet Yagy magasabb ľendií jo gszabźńy illetve annak vá|tozása idézi elő.

4.5 Önkormányzat vállalja, hogy a Projekt teľiiletén megépĹilt és a jövőben megépülő

köZtertileteket, utakat, legalább az eddigi minőségben fenntaľtja, üzemelteti' karbantaľtja.

B. Kŕĺzterületek alépítm ényei

4.6 Az onkormányzat vállalja, hogy biztositja azt' hogy a Befęktető a Munkákkal érintett
közteľületek és a Corvin šet.ł''yĺoat"rĺiĺet alatt a közteľületként hasznosítást nęm zavďÍva-
osztott tulajdon létesítése és dologi teheľ alapítása nélkü|, ktiliin okiratban - geoteľmális

kutak, szondák és a geoteľmikus kutakhoz kapcsolódó egyéb műszaki berendezéseket
valamint gyengeáramú alépítĺnéný elhelyezésére szęrezzęn jogot és ezt a Befektető
kéľésére kiilön Írásos nyilatkozatban is megeľősíti az eľľe iľányuló kérelem kézhezvéte|ét

követő 15 napon belül.

C. Bontási munkák második ĺitemének elvégzése és Elektľomos hálózat bővítés

4.3

4.4

4.7 A jelen Szeľzőđés a|źłírásźłnaknapjőig a pľojekt Dokumentumok al?pján az ollkormźnyzat
és a Rév8 által már átadott azon ingatlanok tekintetében ahol az onkormányz^t a bontási

murikák második ütemét (alaptest törmelék) még nem teljesítetĺe, az onkormányzat
vállalja a bontási munkák elvégzését saját költségre a Befektętő eľre irányuló, Iegkésőbb az

adott ingatlanra202a. december. 31-Ę kibocsátott felhívásának kézhezvéte|ét követő [90]
napon belüI. Ha a Munkák elvégzését az onkormányząt p0] napon belül nem kezdi meg,

vagy azzal15 napot meghaladó késedelęmbe esik a Befektetö a 3.36 pontbarr foglaltak
megfelelő alkalmazásávaljogosult a bontást az onkoľmányzat költségére elvégeztetni.

Áz onkoľmányzat köteles a Corvín sétrány további ütemeinek pľimer oldali elęktľomos
hálózatfejlesztését is elvégezni a Befektető által .legkésőbb f020. december. 31.ig kéĺt
ütemezésben a Befektető eľľe vonatkoző _ az elektľomos fejlesztést végző ceg igzizo|äsa -

kézhezvętętétől számított 60 napon belĺil.
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V. Szerzőđésszrgés és késede|em jogkiivetkezményei

Ha bármelyik fél a Megállapodás szerinti fizetési kÍjtelęzettségét nem teljesíti a késdelem
idejéľe a másik Eél azMNB által közzétettjegybanki alapkamat +8% késedelmi kamatot
érvényesíthet. Az Ônkormrányzat a jelen Megállapodás3.29,3.30 és 3.31 pontjaiban vállalt
ťlzętési kötelezettségeit köteles a jelen Megállapodás a|áírását követő 15 napon belül
közvetlenĺil végľehajtható közokiratba fog|alt taľtozáselismerő nyilatkozatba foglalni. A
közokirat elkészítésének a költségeit a Befektető megtéríti.

Ha az onkormányzat és|vagy RévS a Megállapodásban meghatáľozott kö'telezettség

teljesítését nem vállalja, vagy annak jelen megáIlapodásban rögzítettek szerint nem tud

eleget tenni _ a Befektetó ésszeriĺ póthatłáridő eredménýelen eltelte esetén - a munkát a

saját költségén elvégeztetheti és költségeit az Önkoĺmányzattal szembe érvényesítheti. A
Befektetőnek a kivitelezőt legalább háľom ajánlat alapján kell kiválasztania.

A jelen Szeľződéssel kapcsolatos, a Felek közti vagy valamely Fé| részére adandó minden
értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak íľásban töľténhet és csak akkor
érvényes, ha a fejlécben megielolt cÍmre kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél
vagy fax formájában. Ha az ajránlott levél ,'nem kereste'' jelzéssel éľkezik vissza, tqy az a

postára ądást követő 5. napon kézbesítettnek kelltekinteni. A fenti értesítési címét bármely
Fél a többi Félhez jntézett egyo ldalú nyilatkozattal megváltoztathatja.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásból ęľędő és az ^,za| 
kapcsolatos

közöttiik felĺnertilő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, békés úton
kíséręlnek meg renđezni. Amerrnyiben a békés renđezés ésszerű időn belül nem vezęt

eľedményre, a Felek megállapodnak, hogy bármely a Megállapodásból vagy azza|

kapcsolatosan fetmeľülő, vagy a Megállapodás rnegszegéséből, megszrĺnéséből vagy

érvénytelenségéből eľedő jogvitát, érdękellęntétet vagy követelést k:zárőlag az |952. évi
III. a Po|gári Perrendtaľtásľól szóló törvény szabályai szeľint hatáskörręl és illetékességgel

rendelkező rendes magyaľ bíľóság útján rendezik'

Jelen Megállapodásra a magyaÍ jogot kell alkalmazni' A jelen szerződésľe, 2aB. évi
cLxxVII tv. 50$.a a|ap1án a |959. évi lV. tv rendelkezésęit kell alkalmazni.

Ha a jelen Megállapodás valamely ľendelkezése a magyaľ jog alapján éľvénýelen,
jogszabálysértő vagy bÍrói űton kikényszeríthetetlen, akkor a jelen Szeľződés csak a

jogszabálynak ellentmondó, érvénytelen, illetve bíroi úton kikényszeľíthetetlen részben

válik érvénytelenné, és mindez nęm éľinti a megmaľadó rendelkezések éľvényességét és

hatá'|yát kivéve, ha a Megállapodás az éľvénýelen rendelkęzés hiányában

éľtelmezhetetlenné, vagy éĺhetetlenné váĺlna. A Befektetö kijelenti, hogy ísmeľi az
át|źńhatő szeľvezetnek a nemzeti vagyonľól sző|ő 20|I. évi CXCVI. törvény 3. $ (1)

bekezdésének l. pondában foglalt megbatároz,á'sát, s a nemzeti vagyonľóI szóló 2011. évi
cxcu. törvény 3. $ (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltaknak megfelelő átlź.ŕhatő

szeľvezetnek minő siil'

Jelen Szeruődés kizáľólag íľásban, valamennyi Fé| hoz.záqátrulásával módosítható. A jelen

Megállapodásban szabá|yozott kéľdésekben az ltt lrt szabályoktól csak valamennyi Fél
egyetéľtésével lehet eltérni. A jelen Megállapodásban a FUTUREAL 7 javáta kkötött
jogokat, a FUTUREAĹ I közvetlenül jogosult érvényesíteni. A FUTUREAL 1 a Befektető
a jelen Megállapođás megkötéséľől és annak tartalmráról értesítette.

5.6

5.7

q15 q



5.8 A jelen Megáltapodás szerint szerződésszegés miatti elállásra csak akkor van ]ehetőség,ha
a nem szętzőďésszegő fél a szerződésszegés orvosolłĺsáĺa legalább 30 napos póthataľidőt

biztosítoą de az is eređménýelenĺil telt el.

Budapest 2014. szeptember 15.
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}ĺegál|apodás 1/6. ľzámú'mellók|et. Kózterület Program

Kôzteľület / Szakeszüatár Mepalósulás Szcrződés szerinti
l."--ĺ;-;

Megvalósítás
benházńia

Megiegyłćs

Futó utca / Práter utca - Ĺillői út megvalósult Tnkorrruányzat BefeL1ető Településrorđezćsi
Szerz6dés tr.

Kisfaluđy utca / háterutca -Ül6i rĺt mcgyďósult onkornányzat Befektetó
.I.elepü|ésľendczesl

Szeľződés II'

Vajdahunyad utca / PniteÍ utca - Ullői út megva|ósult onkomlanvzáĺ Befektető Telęülesrendezési
Szerĺőđés II.

PráÍeÍ utca / Józsefkiinit . Futó utca megvalósult tnkormányz:t Befektaö TelepülésÍendezési
Szeľződés II.

Jowin sétĺány / Futó utca - Nagytemplom utca megvalósult onkorrnĺin5zaÍ Corvin Séiĺny Kff

\|aryĺemplom utca / Pŕáter utca - Tömő' utca megvalósult onkorĺnánwat Corvin Sét.ánvKff

]orvin sétłány / Nag/templom utoa - Leonardo da

Vinci utca
megvalósult tnkonnányzat Befektetó Közérdeků köte|eu€ttség

válIa|ás

ĺ.ömö utca / Nag1templom utca - Leonardo da
/inci utca

megľalósult Ônkormánvzal Önkormányzat

{agytemplonr utca / Töruő utca - ülői út megvalósult Önkormányzat onkorrnányzat

>nĺter utca /Futó utca - Szigony u., út ésjáĺda
'e]Ületen asďalt buĺkolat cseréje, a sziilséges
degészítö munkákkal'meglévő szegély

Uľaépítése' vízelvezetési hibák lokális
negoldlisa' meglévő közvilágítasháIózat säikség
lzerinti cseréje' kiegészĺtése

20t6.12.37 onkormányzal tnkonnányz| LezÁtási szęĺzi3dés szeĺint
onkormányzat berubáz

Leonardo da Vinci utca / PnĺteÍ utca . Ullöi út'
rockakő burkolat elsálliÉsa' új asďalt és bęÍdn
>ä|y aszeĺkełrL építé s meglévő fi ildmunkrłľa,
neglévő szegély újľaépĺtése, járda aszfalt
ruľkolat cseĺéje, közvilágítás kíépĺtése

20r6.r2.31 tnkoĺnánvzal tnkormányzat I-ez& ási szpnjj dés szer int
Önkorrnĺĺnyzat beĺutiĺz

3ókay János utca / PráteÍ utca - Tömő utca,
<ockakő burkolat e|szállĺtásą új aszfalt és beton
> ály asztĺkezet épités meglévő fÓ ldmuĺkára,
ĺeglévő szegély újraépítésą jfuda aszfalt

luĺko|at cseĺéje, krzvilágítás kiépítéso

farc.r2.3l onkormányzal Onkormánvzzl
'Leźrási 

szeľzödes szerint
Önkonnánvzat beľuhaz

ľönlő utca / Ĺeonaĺdo đa Vinci uta . Szigony
ltca, kockakő burko|at elszá|lĺüísa, új aszfalt és

'eton 
pá|yaszeÍkezet épíiés meg|évő

bldmunkáĺą meglévó szegély újraépítćse' jáĺda
lszfah burkolat csereje, közvilágíÜĺs kiépítés a
,,la gýemplom utc'ĺától

2016.12.3r onkormányzat onkormányzal Lezáĺasi szerződés szerint
onkormánvzat beruhłĺz

Corvin sétány / Leonardo da Vinci uta - Bókay
Iános utca (beleértve a megvalósult Corvĺn
sét'ímy II. szakasz kozti átvezetést a Leonardo da
Vinci utcán keIesĺtil), sétány đíszburko|at
növénytelepílés, utcabútorot közvitágitrís, a

beépÍtett römbök felé eső 6.6 méter széles sávban
ideiglenes burkola| az(.,és JL séÍányŚzakasf
koncepciójánĄ anyaghasmálatának megfelelöen

onkormánvzat onkormán)zat Lęzárási szevjĺdes szeĺint
Önkormányzat beruház

Szigony utca / PráÍer uÍca - Tömö u|ca, útfelület
javítás' új szegély épí{és' járdaépĺtés' közvi|ágĺtás
építés

2016-r2.31 Önkormányzat onkormánvzat Lezánási saerződtb szeľint

onkormánvzat beruhĺĺz

lzigbny utca / Tömii utca - UlIői út elmarad onkormányzat LęzÁĺásiszęĺződésszsrinĺ
Befektętő ęltekint

tiimii utca / Szigoĺĺy utcá . Balassa utca elmarad onkormiányzat Lezáĺ ási szeĺződés szsĺ in1

Befel1ető eltekint

]alassa utcá / Tömő utca - ÁDáthv Istvĺán utca eimaĺad tnkonnrł'nyzaĺ Lezźtási sżerzódés szeĺint
BefekteÍő eltekiht

Ą.páthy István utca / Balassa utca - Bókay János

llca
e|marađ (fnkormánt LezÁĺási śzrĺződes szsĺint

Befektető eltekint

}ókay János utca / Tőmŕi utca . Ullői úr elmarad onkormányzat Ląá rási szeĺzöđes szerint
BefekĹetii eltekint

ą
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Megá||apodás 1/7. szĺmri mellék|et. Köanĺi Program

KözÚeľiilet / Szakaszhatáľ Megvalósulás
stáŕusza

Sz:zódés szerinti
beľuhází

Megva|ĺósítás
berĺházóie

Megicgyu.és

Víľezcték építes
Vaidahunvad utca / Pľátęr utca . Uuői ut ki'zött newalósult Önkormĺányzat lĺlkormánvzat

)łasvtemplom utca/ Tömö utca. Ullöi út mewalósult Ônkormányzat hkormánvzat

Nasvtemplom utca / Práteľ utca. Tómö utca mesvalósult Ônkorľnrányzat Befektetö

Leonaľdo da Vínci utca / Pľáter utca . Ttiĺnô utca mesvalósult Önkormĺányzat orikormánlrzat
Leonaĺdo da Vinci utca / Tömö utca - U|lői rit mesvalósult lnkonnanvzat onkomlánvzat

ľömő utca / Nagytemplom utca - Ironardo da

ýĺnci utca
megvalósult. onkormányzat Önkoľmaĺryzat

izigony utca/ Pńter utca- Ullői rit megvalósult onkormán5zat Fóváros Szigony utcaí
lsatomarekonstrukció
kalrcsán

Joľvin sétány / Futó utca - Yajdahunyad utcą
relyette megvalósult a Futó utca Práter utca és
jllői rit kozatti szakasza

megvalósult tnkormányzat Önkormĺínyzat

ľömő utca / Leonardo da Vinci uĺca - Bókay Jáĺros

rtca, Fóvĺíľosi Vízművek nyilatkozata szerint

20r6.t2.31 Önkormanyzat onkormĺányzat l*záĺásí szerződés
szerint Önlcormányzat

Bókay János utca / Prater utca - Tömő utcą
Főváros i Vízmĺivek nyilatkozaÍa szer|lnt

2016.72.31 tnkorm:ánvzat Önkormrĺnyzat I*zźrásí szelződés
szerint onkoľmaĺyzat

Apáthy István utca / Bókay Jĺános utca . Baiassa
utca

elmarad tnkoľmĺĺnyzat Irzrĺrási szeľződés
szeÍint Befektető eltekint

Bďassa utca/ Tömő utca - Apáthy Isfván utca elmarad onkormán.zat Lezáľási szezódés
szerint Befektető elĺekint

3ázvezcték épĺÍés
üsfaludv utca i Üllői liti csomópont megvalósült tnkormánvzat Önkormĺĺnyzat

ŕaidahunvad utca / Práter utca . Ullői tit között mesvalósult Ônkormaĺyzat tnkormá:ryzaÍ
rutó utca / Ullöi ű1i csomópont mesvalósult oŃormányzat onkormiłnvzat

|ömő utca / Nagýemplom utca - l.eonardo da

ŕinci utca

megvalósulÍ Onkormanyzat oĺkormányzat

Jllői út i l.eonaÍdo da Vinci utca (átkötés is) -
izigony utca- Koľanyi Sándoľ utca, Fôváľosi
3ázművek nyi l atk ozala a|apjźn

2016.1f31 Önkoľmánvzat onkormán1zat I*zátási szerződés
szeriĺt Ônkormányzat

beĺuház

-eonardo da Vinci utca /Ültői úti csomópon!
ióvárosi Gázmĺivek nyi latkozata a|apján

2016.12.31 lnkormányzat onkoľmányzat I-ezárási szeęődés
szerint Ônkormrinyzat

ĺókay János utca / Üllöi úti csońópont, Fővarosi
3ázmrivek nyilatkozata alapján

2016-12.31 onkormĺĺnyzat onkoľmányzat l'.ezárásíuerződés
szeľinĺ Önkoĺmáľryzat

{agytemplon utca / UIlői úti csomópont etmarad onkormányzaÍ . |ęzátásiszenődés
szerint B.efektető eltekin

[ömó utca / Leonardo da Vinci utca . Szigony utca elmaľad onkorm:ányzat I*zárźsi szerződés
szelint Befektetö eltekin

izigony utca / Jázmin utca - Tömő ütca elmarad Önkormányzat Irzárási szeęödés
szerint Befektető eltekin.

Jzigony utca / Ápátlry Iswan utca - Ü|lői Út elmarad tnkormányzat |rzárásí szerzödes
szerint Befektętö eltekiĺľ

lráter utca / Leonaĺđo da Vinci utca . Szigony utca elmarad onkormányzat Iszárásí szenődés
szerint Befeketó e|tekin

Ą'pĺthy Istv:ín utca / Szigony utcä - Balassa Ütca elmarad Öĺikoľmanyzal I*zź,rási szerzödés
szerint Befektętö eltekin.

E'|ekŕromnt há|ńzĺt fei|esztés

'. ütem elektromos munkfü / Zl.akó-l tömb (l 16lB) megvalósulĺ Önkoĺmányzat Önkormányzat

. ii'tem elekfromos munkĺák / Zlakó.l tłimb megvalósult ÖnkoĺmányzaÍ Befekető I*zárási szerződés

sżerint Önkoĺmányzat

I. iitem elektromos munkák / Zlako-2 tömb A' 10

ď-os nagtrfesziiHségiĺ lektromos háIózat fejlesztés

löltsége Befelctető kapacitás igénye és ELMÜ Nyĺt.
lyilaÍkozata alapjan

megvalósuit onkormányzat Befekteiő |*zárźsi szelződés
szerint Önlĺormányzat

megtérÍti

tl
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[I. ütem elektromos munkak / Zĺkó-2 tömb B, 10

rV.os nagŕesziiltségÍĺ lekbomos hátózat fejlesztés
<őltsege Befektetö kapacÍtás igénye és ELMÜ Nyľt'
ryilaÍkozata alapjan

2024.nsL Öĺkormrányzat onkormĺányzat I*zátásí szenődé,s
szeĺint Öĺkotmĺínyzat

fizet áz EilvÍÜ felé

ü. ĺitem elekÍĺomos munkák / änt.l tömb megvalósult Óĺĺkoľmányzat Befektető Irzánísi szezöđés
szbľiht Önkoĺnán}zat

M' űtem elelÍromos muĺkłák / ZLako'3 tömb / l0
rY-os nągŕevüttségü lektĺomos hálizat fęj|ęsztés
ĺöttsĘe Befektetö kapacitás igénye és ELMĹI ľyľt'
ryilatkozata alapjáĺt

2020.12.3t onkoľmrán1zat Önkoĺĺrányzat I,ezránási szeĺzódes
szeľint tnkormányzat
fizet az EIMťI felé

V' ütem elekÍromos murikźk.lZlnt-21őmb/ l0 kv.
os na5lfesziiltségű lekromos halózat fejlesztés
kôltsége Befektető kapac'ĺtás igenye és ELMťI Nyĺ'
nyilatkozata alapjan

2020.t2.31 Örikormányzat Önkoľmanyzat I-ezÁrźsíszłrződés
saerínt onkormányzat
flzet az EI,I\,ÍÚ felé

KözteľiiIeti kamerarendszeľ bővÍtés
Jorvin Sétany Program teriilete 20ló.06.30 onkormłĺnyzat

Befektetö
onkormányzat'

Befektetó
A Telepiilésrendezési

Szerződés ll.ben vállalt
kötelezeĺség

1-v 24



t{cgáIlapodás 1/E. szĺmú mel|éklet - Kłiďekedés fejlesztés

Kôzteľiilet műszaki felađat Megvalósulás
státusza

Szeződés szeľĺnti
bcľuházó

Megvalósftás
hernházóia

Atvá|lalás alapja

Ĺnlöi út -Nagytemplom utca lámpás
közlekedési csomóoont kíéoítése

megvalósult onkoľĺnányzat oĺkoľmányzar

Ullöi út - Futó utca lámpás közlekedési
osomóoont kiéoítése

megĺďósult onkormányzat Befektetö Telepĺilésrendezési
Szerzódés I

Ultói út . Narykörút lámplĺs közlekedési
:somóoont kiéoítése

megvalósu|t Ônkormánvzat Befektetó Településľendezćsi
Szerzódés I

Conlin Sétĺĺny Program teriiletén új belsó
közlekedési ľend bęvęuętése (Práter utca
ťoľsalmi inĺnvának meďbrđítása)

megvalósult Ônkormánvzat Befektető Telęülésrendezési
Szerzôđés I

ó] 
ŤÔŁ$
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Wegállapodás 1/9. számú mellék|et.lI' iitem bontás (Íiilđkiemelás)

Ingatlan cÍme Tômb HR,SZ Kieme|eudő fĺĺ|dmennyiség
(tömör m3)

lasytemplomutca 22, 9 36f9'1 6 550

Nasvtemolorn utcŹ30la. l19 3$0ar
-eonardo da Vinci utca 31. il9 36282

'eonardo 
da Vinci utca 33. 119 3628r

-eonardo da Vinci utca 35. il9 36280

-eonardo da Vinci utca 37. 119 36n9
lľáteľ utca 45. |22ĺA 36?47 3 000

Lęonardo da Vinci u' 24. t22lA 36246
Leonardo da Vinci u. 30. 122t1' 36251
Jzigony u. 25. 25 362f0 2 500

šzizonyu.27. 25 362t9
3ókav János u. 44' f5 36233
3ókay János u- 4ó. 25 36234
Dsszesen 12 050

(s ĺza
/1ln
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Megállapodás 1/10. számú melléklet .EIő|ęek

Cím hľsz tömb Befizetett bruttó elóleg

Pľáter u. 49la. 36245 122 6 s70 s36

Práteľ u. 49lb, - Bókay János u' 3 1 . 36244 122 6 ?07 087

Bókav.Iános u. 33. 36243 tzz 6723 ts2
Bókav János u. 35. 36242 122 6 658 892

Bókav János u. 37. 3624t r22 33'136f
Leonardo đa Vinci u. 34. 36253 rzf 3 357 s60

Leonardo da Vinci u. 40. 36fs6 12f 3 735 085

Tiimő u. 18. 36260 r22 7 020 3s3

Szisonv u. 31 36217 r25 f 573 9r5
Szisonv u. 33. 36216 125 3 489 085

Bókav János u. 43. 36238 rfz 11 558 681

ľömő u' 28. 36215 tfs 7 876998
Leonardo da Vinci u. 38. 36255 rfz 6 883 801

BókavJĺános u. 34. 36f28 t25 3 3fs 66f
ľömő u.26. 36214 12s 8 43f 637

Szisony u. 39. 36204 rf6 f f96096
ľiĺmő u' 17. 36208 126 5 458 33s

ľömő u. 19. 36207 126 9 82t 734

Szieonv u. 35. 36f06 126 f 410 492

Szisonv u. 37. 36205 rf6 2 f63 4rl
Leonaľdo da Vinci u. 39. 36278 119 f 760 780

Leonardo da Vinci u. 32. 36252 122 393 500

Práteľ u. 45. 36247 \f2 3 277 236

Leonaľdo da Vinci u' 3ó. 36254 rfz 4281f92
Előlesek összesen 118 21s 682

a$ J," f,I
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Lakásprogram részét képező önkormányzati 3. számú melléklet
tuIajdonú bérlemények

Cím emelet ajtó hrsz.

Bókav János utca 43. fszt. 1.

Bókav János utca 43. t. 4/a.

Bókay János utca 43. 4lb.
Bókay János utca 43' 5.

Bokav János utca 43. il. 8.

ľomő utca 1-8. fszt. 1,-2.

l-ömő utca ].8. fszt. 4.

Iomő utca 18. fszt. 5.

Itjmő utca 18. fszt. 6.

ľömő utca 18. 10.

ľömő utca 18. 't't .

ľömő utca 18. 16.

Szisonv utca 3l-. 9.

Szĺsonv utca 31.. 1_0.

Szigony utca 3L. 1_3.

Szigony utca 31. il L5.

Szigony utca 31. il 17.

Szigony utca 31. 22.

Szĺgony utca 33' A. ép. fszt. 6.

Szigony utca 33. A. ép. fszt. 7.

Szigony utca 33. A. ép. fszt. 8.

Szigony utca 33' A. ép. I 10.

Szĺgony utca 33. A. ép. 12.

Szĺgony utca 33. A. ép. I 16.

Szigony utca 33. B. ép. fszt. 2.

Szĺgony utca 33. B. ép. fszt. 17.

Szigony utca 33. B. ép. fszt. L8.



Bontásra kijelo|t önkormányzati tu|ajdonú 4. számlj mel!éklet

épü|etek

Lrm hrsz.

Bókay János utca 43. (önkormányzati

tu|aĺdonú épĹi|etrész
36238

ľömő utca 18. 36260

Szisonv utca 31. 362L7
Szĺgony utca 33. 36216



Csereszerződések részét képező
önkormányzati és magántu!ajdonú ingatlanok

Ltm hrsz.

Csereszerződés 1
Önkormányzati tuIajdon
Práter utca 49/A
Bókay János utca 31. - Práter u.49lB
BókayJános utca 35.

BókayJános utca 37.

Leonardo da Vinci utca 34.

Leonardo da Vinci utca 40.

36245
36244
36243
36242
36253
36256

Magántulajdon
Balassa utca 3.

Balassa utca 5.

Balassa utca 7.

Balassa utca 9.

Apáthy |stván utca 4 -Tömő utca 15.

36191
36190
36189
36L88
36202

3sereszerződés 2
tnkormányzati tu lajdon
Bókay János utca 43. (önkormányzati

tulajdon 43%)

Tömő utca 18.

Szigony utca 31.

Szigony utca 33.

Tömő utca 28. (önkormányzati tulajdonú

albetétek)

36238

36260
362L7
362L6

3621.5

MagántuIajdon
Szigony utca 26.

Szigony utca 28.

Szĺgony utca 30.

Apáthy |stván utca 6.

36195
36196
36197
3620L

Csereszerződés 3
onkormányzati tulajdon
Tömő utca 16. (önkormányzatĺ tu|ajdonú

aIbetétek)
36259

Magántulajdon
Szĺgony utca 32. 36198

5. számú melléklet



Közmű és KözterÜ|et Program feladatai 6. számú me|léklet

Kiizmű - vízvezeték építés Szakaszhatár

Tömő utca Nagytemplom u. - Leonardo da Vinci utca

Bókay János utca Práter u. - Tomő u.

Kiizmíí - gázvezeték építés

Ülloiĺt Leonardo da Vinci utca (átkötés is) - Szigony

utca- Koránvi Sándor utca

Leonardo da Vinci utca Ül|ői úticsomópont
Bókay János utca Ü|lői úticsomópont

Közterület építés
)ráter utca Futó u. - Szigony u.

reonardo da Vinci utca Práter u. - Ül|ői út

Bókav János utca Práter u. - Tömő u'

[ömő utca Leonardo da Vincĺ u. - Szigony u.

Corvin sétány Leonardo da Vĺnci u. - Bókay János u.

Szigony utca Práter u. - Tomő u.



Il. ütem bontással érintett terrjlet és 7. számlj mel|ék|et

mennyiségek

Érintett terüIet (tömbszám és cím) Mennyiség
119/B tömb 6550 m3

IfflAtomb 3000 m3

125 tömb 2500 m3


