
Kiegészítés a Képviselő-testtilet 2013. április 3-i ülésének meghívójában a Tájékoztatőkblokk
1. számí napirendjéhez: Tźtjékoztatźts a visszavásárlási jog gyakoľlásával kapcsolatos
döntésekről

Az e\őzmények ismertetése éľdekében a leadott tźĄékoztatőt az a|ábbi információkkal
kívánom kiegészíteni.
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16.) szźm,h

onkormányzat
köti meg, ez a

Budapest VIII.' Dugonĺcs u.l2|b.
pźi:ĺttzatkiirása ..... (nincs határozat sztlm a szeruődésben) A pá|yázat a Horváth M. tér 16.

szźtm a|atti i n g atl an éĺték esí tés é r e irtźlk ki a p źiy ázato t (társ asház)
pályázat eredményének megállapítása: Képviselő-testület 44512006. (IX. 21.) számtt
határozattxa|
pźiyázat nvertese: Koľona 97. Vendéglátó Kft. Pá|yázatában akként nyilatkozott és az

onkoľmányzat e|fogadta, hogy az adźsvétę|i szerzódést az á|ta|a alapított pľojekttársaságga|

koti meg, ez a Q-Project Alfa Kft.
az adásvételi szerződésből kiderÍilő kcizbenső események: 1.3. ,'A páIyźnat|efo|yatását és az

eredmény kezessel tcirtént közlését követően ľészben az onkoľmányzat kerĹiletfejlesztési
céljainak megvá|tozása miatt aZ adásvételi szetzóđés nem jött létre. A megújuló
városfejlesztési onkorm ányzati elképzelésekre tekintettek az eladó felajánlotta egy máslk, az

onkormányzat fejlesztési elképzelései szempontjából nélkülözhetóbb ingatlan ę|aďtsát a

nyertes páiyázatban megjelölt feltételekkel (forgaimi értéken) apá|yázat nyertese I||etve az
',á,Ita|amegjelölt 

projekttársaságrészére, amelyet a felek tźrgyalásaí eľedményeképp a kezes és

a vevő elfogadott. Apźiyázotthelyett felajánlott ingatlan a Budapest VIII. kerület 36058 hľsz-

ú, természetben Dugonics u. |2. B. szám alatti telekingatlan, ez képezi a jelen adásvételi
szerzódés tárgyát.,,

Budapest vlil.' Dankó u. 1.0., |2.,1'4.
pá|yázatkiirása: Képviselo-testület 49112005. (XL29.) szám.űhatározatt.ľal
pál}zázat eredménvének megállapítása: Képviselő-testtilet 132/2006. (III.

határozatáva|
pályázat nyertese: TURNUS Kft. Pályázatábaĺ akként nýlatkozott és az

elfogadta, hogy az adásvételi szerzođést az á|tala alapított projekttáľsasággaI
Dankó 10 Investment Ingatlanforgalmazó Kft.
előszerződés meekötésének időponüa: 2006. jűnius 22.

eIő szeruő dést a|áíĺ ő par:tner : TURNU S Kft .

Budapest VIII.' Illés u. 6., 8., 10.
pá|yázatkíírása: Képviselő-testĹilet 42612005. (X.06.) számíhatározatával
pályázat eredményénęk megállapítása: Képviselő-testtilet 3|12006. (I'

határozatáva|
pá|yázat ĺyęrtese TURNUS Kft' Pályazatában akként nyilatkozott és az

elfogadta, hogy az adásvételi szerzodést az tita|a alapított projekttársasággal

,,Il1é s 6'' Ingatlanfor ga|maző Kft .
előszeľződés megkcjtésének időpontja: 2006. jinius 22.

előszerzőđést a|áirő partner: TURNUS Kft
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onkormányzat
koti meg, ez a
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Budapest VI[., Kisfaludy u.23-25.
pá|ytnatkiirźsa: Képviselő-testtilet 12612005. gII.24.) szźmúhatározatával
pályázat eľedmén}'ének megállapítása: Képviselő-testĺilet 48412005. (XI. 29.) szélmil
hatfuozatávaI
pályázat nyertese: Danubius Ingatlanhasznosító és Lakásépitó Zft. Pá|ytnatában akként
lryilatkozott és az onkorlnárryzat elfogađta, hogy az adásvételi szetzodést pľojekttársaságára
köti meg, ęz aPrt.ĺet 6. Befekteto és Ingatlanfejlesztő Kft.
előszerződés megkötésének időpontia: 2005. október 20.

eloszerződést megkötő partneľ: Danubius Ingatlanhasznosítő és Lakásépítő Zrt.

Budapest VlIt., Nap u.7.
pá|\ĺázatkiírćĺsa: Képviselő-testület 20912005. (V. 05.) sztműhatározatáva|
pál}zázat eredménvének megállapítása: 3 8 8/2005. (x. 08.)
pá|:łázat nyertese: Danubius Ingatlanhasznosító és Lakásépítő Zrt. Pá|yźłzatában akként
nyilatkozott és az onkormźĺĺyzat elfogadta, hogy az adásvételi szerződést projekttársasägźra
köti meg, ez aPrtńeľ 6. Befektető és Ingatlanfejlesztő Kft'
eloszerződés megkötésének időpontja: 2005. októbeľ 14.

előszeľződést megkötő partner: Danubius Ingatlanhasznosító és Lakásépito Zft.

A fęntiekkel kiegészíte tttáj.lékoztató tudomásulvételét előľe is köszĺjnöm.

Budapest, 2013. źryi|is 2.

Tisztelettęl:

A.-_
Kovács Ottó

igyvezető igazgatő 'ł


