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Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismeľtetése

A Budapest VIII. kerület, Kisfaludy ll. f3-25' szám a|aÍti ingatlant (hrsz. 35658) a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat (továbbiakban: onkormányzat) 2007 .08.03.án kelt szerződés

a|apjáneladta aPrźlter 6 Kft.-nek. A telek beépítése azazőta eltelt évek alatt nem töľtént meg.

Azingat|an a Corvin Sarok Kft. (1065 Budapest, Révay utca 10.) tulajdonába keriilt, mely cég azza| a

kéľelemmel (1. mel|éklet) fordult az Önkormányzathoz,hogy az ingatlanon többfunkciós (iroda, 55

lakás) épület megépítéséhez kapcsolódóan járuljon hozzá az 564738 munkaszámű vźitozási váztajzon
(2' melléklet) Il.-vel jelölt ftjldrészletét köztertilet cé|jára történő áúadźsához.

Józsefuáros Kerületi Építési Szabźiyzatáról szóló 66lfo07. (xu. 12) önkoľmányzati ľendelet 27.s Q)
bekezdés a) pontja szerint a VK-VIII-I jelű építési övezet terĺ'iletén közhasmźiat cé|jfua átadott terület

esetén a szintterĺileti mutató elérheti az 5,5-ös értéket. A kedvezőbb beépítési Ťltételek miatt kéri a
Corvin Saľok Kft. a Tisztęlt Bizottság hozztĘźtu|ását. A Közhaszná|at Cé|jára Atadott Területľe Vo-
natkoző Hasznźiati Megállapod ás az épitési engedély kiadásának feltétele.

A kérelmezett közhaszná|at cé|jára történő źúadźs megfelel az építésugyi jogszabáIyoknak, mely alap-
ján az ellen nem emel kifogást sem a Polgáľmesteri Hivatal Epítésügyi lrodája, sem a Városépítészeti
Ügyosĺálya.

A döntés éľtelmében a Bizottság a Corvin Sarok Kft.-nek a Kisfaludy u. 23-f5. szám alatti ingatlan

203 m2 tertiletének ingyenes hasznźiatravonatkozó fe|aján|ásźlt és ahatározat mellékletétképezőKöz-
hasznźl|at Cé|jára Átadott Területre Vonatkozó HasznáIati Megállapodást (3. melléklet) elfogadja,

azza|,hogy a teľület állagmegóvási, kaľbantartási, takarítási és szĺikség szerinti felújítási feladatait is a

mindenkori tulajdonos látja el.

A terület haszná|atának jogźú az onkormányzat javára a tulajdonos az ingat|an-nyilvántaľtásba beje-

gyezteti.

A Corvin Saľok Kft. á|ta|készitteteÍt igazságügyi szakértői nyi|atkozat (4. me||éklet) alapján a telek

forgalmi értéke 23I mit|iő forint, melyből aközhaszná|at cé|jára źttadtsra keriilő f03 m2 telekľész for-
galmi értéke 39 millió forint.

il. A beteľjesztés indoka

A közhaszná|at cé|járatörténő źltadásra vonatkozó döntés meghozata|a abizottság hatásköre'

III. A dtintés célja, pénzůigyĺ hatása

A döntés cé|ja aKózhasznźiat Cé|jtra Átadott Területre Vonatkozó HasznáIati Megállapodás megkö-

tése. A döntésnek pénzugyi hatása nincs.



Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság hatáskörét a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 66120|2. (XII.13.) önkormányzati rendelet 21. $ (1) bekezđés b) pontja
hatfuozzameg.

Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsźęúgy dönt, hogy

1. közhaszná|at cé|jára, térítésmentesen,határozatlan időre átveszi a 35658 hrsz-ú, természetben a
Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u, f3.-25 ' szám a|atti ingatlan 564738 munkaszámű vázrajzźtn II-es
szźtmma| megjelölt 203 m2 nagyságú ftjldszinti teľĹiletét a tulajdonos és egyben építtető Corvin Sarok
Kft.-től (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.) és egyúttal elfogadja ahatározat mellékletét képe-
ző _ aJózsefuáľosi onkoľmányzat és a Corvin Sarok Kft. között kötendő _ Közhasználat Céljára
Átadott Terijletľe ĺronatkozó Hašznátati Megátlapodást azza|,hogy akozhaszná|at cé|járaátvett iňgat-
|anrész teľületlétesítési, állagmegóvási, kaľbantartási, takarítási és sztikség szerinti felújítási feladatait,
az épu|et fennállásáig az ingat|aĺ mindenkoľi fulajdonosa |źtja e|.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. július 4.

2. felkéri a polgármestert az 1. pontban rögzitett Kozhasznólat Cétjára Ándox Területre Vonatkozó
H a s z n ál at i Me gál l ap o d d s a|źłír ásttr a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. jtiiusZ9.

A d<jntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdźt|kodźlsi Üryoszály, Váľosépítészeti Ügyosz-
tźůy

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|oterjesztés előkészítőjének javaslata akozzététe|
módjára: honlapon

Budapest, 2016. június 28.
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t' melléklet

Ruđapest Jĺĺzsefváľosi onkoľmányzat
Polgłirmesteri Hivatď
1086 Buđape.st, Baľoss ulca 63-67.

Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ
ľészéľe

Tárgy: Kéľelem

Tiszte|t Polgáľmester Úr!

Aluiírott Szabó Balázs. mint a Coľvin Sarok Kft' (székhely: 10ó5 tsudapest, Révai
utcaĺ0.; cégiegyzékszám: 01-09.204?05) önálló cégiegyzési joggal fetruházott ügyvezetője
kérem, hog1, a tĺiĺsaságunk tulajdonában ál1ó, természetben a Budapest, \{II. keľ' Kisfa|udy
utca 23.25. (Ilrsz;35658) szám alatti telken meg"-alósítani teľvezett lakóépület nrellékelt
valĺozási l;ázrajzoĺ ll.-vel jejölt ftjdrészletnek ki5zhaszná1at céijára átadását e]Íbgađni
sáveskedjenek'

Az átengedni kívánt ÍŁjdľészletről ąkkénĺ nyilatkozom, hogy a tĺírsaságunk az éptiĺet
Íöldszintjén elhel-vezkedő áľkádot (203 m2) kĺvánja közhasználat céljaľa átengedni'

A közhesználat céljáľa átengedett terĹilet megfelel a Józsefviíľos Kerületi Építési Szabályzatát
megelkotó rende1et(66l2007.(xu.12') rendelete 8.$ (3) bekezdés b) és c) pontjainak (iegalább
3 m szélesség és 3"5 m belmagasság)

l.arsaságunk 2015. decembeĺében 201500072885 ĺigyiratszámon építési engedéIy
iránti kéľelmet nyťrjtott bę a Tisztelt Önkormányzathoz a Budapest, VilI. keľ' Kisfaiudy utca
f3-?5, (brsz:35658) szám alaľti telken megvalósítandó lakóépiiletĺe' Jelen kérělmünk célja,
hogy a JoKÉSZ 27.$ (})bek. a) és b)2 pontja atapjan a társaságunk a 5,5 szintenileti mutató
éftékét alkalmazhassa az eĺgeđéIyezési tervek elkészítésénél,

Kérelrnunk pozitív elbíĺálásáb an bízu- a, tisztelettei:
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.,i iíli

SzabpBalrŁs
tigyĄčzető

Con'in Sarok Kft.

Melléklet változási vázrajz 3 péld.ínyban

/f

*#,,
v



Kecskés Mérnökĺroda Bt.. ĺí26 Budapesł' Borthd u. 3.
Te],: +3ô 30 269 4153
A muhkav€dző neve

Munkoszóm: 564i3s

2. melléklet

Budapest Wĺl. ker.
belterütet

Ádatszďgól totós k toÍőszőn a: 72M/159//20ĺ 6
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3. melléklet
KozlJ.1,lszľa.r-a,ľ cÉr,.lÁnĺ. Áľa.noľľ TERÜLETRE voNATKozo

HÁ.SZNÁLÁTI MEGÁLLAPoDÁS

amely
- egyrészĺől a Corvin Saľok Koľlátolt Felelősségĺĺ Táľsaság (székhelye: 1065 Budapest,

Révay utca 10.; cégjegyzékszáma: 01-09-f04205; adőszźlma: 251'75662-f-42: statisztikai
számjele: f5175662-6810-113-0l; képviseli: Szabó Ba|tns ugyvezető), mint tulajdonos (a to-
vábbiakban: Tulajdonos),

- másrészľől a Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosi onkorm ányzat (székhelye: 1082
Budapest, Baross utca 63-67.; adőszám: I57357|5-f-42; KSH szźtm.. I5735715-84II-32I-
01.; képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint haszná|ő (a továbbiakban: Haszná-
lólÖnkoľmányzat),

(Tulajdonos és Használó a továbbiakban együtt: szerzódó felek) között jott létre, alulíľott helyen és
napon' az alábbi feltételekkel :

Az ĺngatlan jogĺ helyzetének általános leírása

1. A Tulajdonos kizárólagos tulajdonátképezi a Budapest VIII. kerÍilet belterület, 35658 hrsz. alatt
felvett, Budapest VIII. Kisfaludy u. 23-25. szám a|atti,960 m2 területrĺ ingatlan, amelyen a Tulajdonos
többfunkciós (iroda, lakás) épületet valósít meg.

2. Az 1. pont szerinti ingatlanra vonatkozóan a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľ-
mányzat Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ugyoszály ÉpítésĹigyi Irodáján 20I5Ooo72885 ÉTDR ügy-
iľatszámon építési engedé|yezési eljárás van folyamatban. Az eljárásra a Józsefuáros Kertileti Epítési
Szabá|yzatźlró| szóló 66lf007. (XII. 12.) önkoľmányzati rendelet hatźůyaterjed ki.

3. Je|en megállapodás az I. pontban hivatkozott ingatlanĺa kiadásra kerülő épÍtési engedély jogerőre
emelkedésének napján lép hatályba.

4. Szerzódó felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos az épu|et fiildszintjén elhelyezkedő, a
jelen megállapodáshoz mellékelt ffjldszinti a|aprajzon źtbrázo|t és avá|tozźlsi váuĺajzon II.es számmal
megjelölt 203 m2 nagyságú teľületen megépíteni tervezett árkádot a Józsefuáros KerĹileti Építési Sza-
bźiyzatáről sző|ő 66/2007. (XII. l2.) ĺĺnkoľmányzati rendelet 8. $-a alapján közhasznźiat cé|jźra átad-
ja.

5. A Józsefuáros KeľĹiletiÉpíÉsi Szabát|yzatźtról szóló 66/2007, (Xil. 12) önkormányzati rendelet 27.$
(2\ bekezđés a) pontja szerint a VK.VIII-I jelű építési övezet területén közhasználat cé|jźaa átadott
terület esetén az I . .pont szerinti ingatlanon a szintterületi mutató elérheti az 5,5-os értéket' Jelen Köz-
hasznáiat Cé|jtra Atadott TerĹiletre Vonatkozó Hasznźiati Megállapodás az építési engedély kiadásá-
nak feltétęle.

5. Jelen szerződés e|vá|aszthatatlan mellékletét képezi a Kecskés Méľnökiroda Bt. álta\ készített20|6.
januźtr 28-źnke|t 564738. munkaszámű vázrajz, valamint az engedé|yezési teľvdokumentáció ťoldszin-
ti alaprajza.

6. Tulajdonos vállalja, hogy a o' oon,ounl,ffi.ä", saját költségén kialakítja, ezt követően
id őb el i kor|źúozás né lkü l adj a ät Hasznźiő r észér e.

7 . A közhaszná|at cól'jtra tĺjrténő átadás tckintetében a szcrzódő felek Budapcst VIII. kerület belteľü-
let, 35658 hrsz. a|att felvett' Budapest VIII. Kisfaludy u. f3-f5. szátm a|atti ingatlannak a jelen megál-
lapodáshoz mellékelt ftjldszinti a|aprajzon ábrźzo|t és a 564738. munkaszáművázrajzon II-es számmal
jelölt 203 négyzetméter tertiletére - térítésmentesen _ az Önkormányzat javára ahasznźiat jogát a|a-
pitják, s ahasznźiatjogának gyakorlásáért sem állapítanak meg ellenértéket.



8. Az onkormányzat javára ahasznźůatjoga Budapest VIII. kertilęt belterület, 35658 hrsz-ú ingatla-
non megvalósítandó épület fennállásáig terjedő időre szól.

9. Tulajdonos feltétlen és visszavonhatatlan hozzźĘáruIźsźú adja atlhoz, hogy az ingatlan-
nyikźntartźlsról szóló 1997. évi CXLI. torvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM
rendelet 11. s. (1) bekezdése alapjfur a tulajdonát képező,1. pontban körülít ingat|aĺra, ajelen szeľ-
ződés mellékletében korülhatrárolt és természetbęn összes en 203 m2 teriiletnagyságra ahasznźĺ|at joga a
Budapest Józsefuárosi Önkormányzat javáraazingat|an-nyi|vántartásba bejegyzésre keľüljön.

10.A Hasznźúő azza| a feltétellel adhat harmadik személy részére közterület-haszná|atihozzájáru|ást,
hogy a harmadik személy kĺjzterület haszná|atźravaló joga megszűnik, amikoľ a jelen megállapodáson
alapuló használat j oga megsziĺnik.

11. A felek a Ptk. 5: 147. $ (5) bekezdésének alkalmazásźúkizźrják.| A felek megállapodnak, hogy ha
az onkormányzat javáraszó|őhasználatjogajogszabá|y a|apjánazépu|etfennállás idején megszűnne,
már most kötelezettséget vállalnak, hogy a k<jzcélú használatot az épi|et fennállásának időtartamźtra a
hasznźůat jogźhoz legközelebb álló jogintézmény a|ka|mazásával biztositjźtk és enől megállapodást
kötnek.

12. A haszná|at jogäva| éľintett 203 négyzetméter terület forga|mi éľtéke 39.000.000'- Ft.

13.A használat jogának éľtéke az illetéktorvény 72. $ (3) bekezdése alapján a forgalmi éľték negyede.
Ahaszná|atjogának a|apitásźna| felmerülő esetleges AFA fizetési kotelezettség a Tulajdonost terheli.
Azltv.5. s (1) bekezdés b) pontja értelmében a az onkormányzat teljes személyes illetékmentesség-
ben részesül.

I4.Szerződó felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos a közhaszná|atra źúadott területen a

Használó (onkormányzat)hozzájáru|źsáva| elhelyezett, közcélt szo|gá,|ő berendezési tárgyakéľt nem
fizetkozterulet foglalási _vagy esetleg annak helyébe lépő _ díjat.

I5.A szerzodő felek megállapodnak abban, illetve fudomásul veszik, hogy a je|en szerzódéssel köz-
hasznźt|at cé|jára átadott terület egyéb célú hasznźůatára, hasznosítására kiteľjed a Józsefuárosi onkor-
mányzat tulajdonában lévő kozteľületek hasznźiatźről és használatának rendjéről sző|ő |8lf013. (rV.
24.) ĺinkormányzati rende|et hatźiya, illetve a jövőben esetlegesen a helyébe lépő helyi jogszabályok
hatźiya.

|6. A szerződő felek megállapodnak, hory a közterület hasznosításábő| származő bevétel aHasznźĺ|ót
i||eti azza|, hogy a Haszná|ő a területtel kapcsolatos önkormányzati döntés (különösen, de nem kizźtrő-
|agaközterület-használatihozzájárulás kiadása) meghozata|a előtt a Tulajdonossal egyeztet.

17.A Tulajdonos vállalja, hogy a kozhaszná'|atra átadott tertileten az á||agmegóvási, karbantaľtási,
takarítási és sziikség szerinti felújítási feladatokat saját költségén ellátja. A Tulajdonos vállalja, hory
az ingat|an, illetve ingatlanrészek énékesítése esetén je|en szerződés szerinti jogokról és kötelezettsé-
gekről leendő vevőit _ ide értve a tulajđonosijogutódokat - teljes könĺen tźĄékoztatja'

l8'A Használó tudomásul veszi, hogy a 35658 hľsz-ú ingatlanon megvalósítandó épületet a Tulajdo-
nos társasházzá a|akitja. Az a|apításhoz sztikséges, jogszabály á|ta| megkívánt nyilatkozatot ahaszná-
|at jogánakjogosultja a Tulajdonos által toľténő megkereséséto| számított 30 napon belül kiadja (pl.,
ha a társasházi a|apitô okirat Önkormányzat áita|i a|áirására szükség lesz).

l (s) Jogĺ szemé|y javáĺa haszonélvezeti jog korlátozott időre, de legfeljebb ötven évre engedhető; ahaÍározat|ul időre alapított
haszonélvezeti jog ötven évig áll fenn.

I'*.í.-
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Biľtokbaadás

19.A Tulajdonos kötelezettségetvá||a|arra,hogy azingat|anrésńazépi|et vonatkozásában kiadott
jogeľós használatbavételi engedé|y kézhenételétő| szÍmitott 30 napon belül megnyitja és źłtadjakoz-
hasznźiat é s gyalo go sforgalom cé|j ár a.

Vegyes ľendelkezések

}}.Szeruőđő felek kijelentik, hogy a Tulajdonos belftjldön bejegyzett gazdasägi táľsaság, a Haszná|ő
jogi személyiségű kozigazgatźlsi szeľv, így ingatlanszerzési és ĺigyletkötési képességük sem kizáwa,
sem korlátozva nincs.

2l.Jelen megállapodást a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testületének Yárosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottsága [...] számú batározatával jóváhagýa

f2.A je|en megállapodásban nem szabźúyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezési azirányadők.

f3.Szerződő felek jelen megállapodás szeľkesztésével, valamint a Foldhivatalhoz történő benýjtásá-
val, a füldhivatali eljárásban való képviselettik ellátĺásźlva| a Georgi _ Földvári - oláh Ügyvédi lľodát
(ügyintéző: Dľ. Földváľi Attila ügyvéd; 1055 Budapest, Szent István kľt. 15. Tv/2.), illetőleg Dr. Bálint
Tibor Ügyvédi Irodát (ngyintézó: Dľ. Bálint Tiboľ tig1rvéd, |052 Budapest, Régi posta utca If,U3')
bízzákmeg.

24.A jelen megállapodással összefüggésben felmerü|ő ügyvédi költségeiket a felek saját oldalukon
viselik, mig az ingatlan-nyilvántartási eljárási kĺĺltség, avá|tozásivánrajz elkészÍtésének díja a Tulaj-
donost terheli.

25.Je|en hét oldalból álló megállapodást a szerzódo felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratuk-
kal mindenben egyezót- képviseleti jogosultságukigazo|ása mellett _ helybenhagyő|ag a|áírják.

Budapest, 2016' ĺ...].

Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefu árosi onkormányzat

képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Használó

Jogi szempontból ellenj e gy Zem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyzo

Fedezetet nem igényel.
Pénzügyileg el lenj e gyzem :

Páľis Gyuláné
p énzůgy i ligy o sztźiyv ezető

Corvin Sarok Kft.
képviseletében eljár:

Tulajdonos

Ellenjegyzem:

ĺigyvéd

//
űź-

t/

ügyvéd



4. melléklet

IGAzsÁGticYl szAKÉRTŐl NY| LATKoZAT

A|ulíroit o|lé lstván Bé|a lgazságügyi ingat|an és műszaki szakértő (1141 Budapest, Paskál utca

48., Engedély szám: 5642) az a|ábbi nyi|atkozatot teszem:

A Budapest V|l|. Kĺsfaludy u' 23. szám {hrsz: 35658) a|att ta|á|ható ĺngatlan vonatkozásában *

megvizsgá|va az ingatlan jelenlegi á||apotát, a pĺací viszonyokat, az értékesítési áĺakat -
megá|lapítom, hogy a fo74' Íebruár 23-án általam készített ĺgazságügyi szakértőĺ véleményben
meghatározott

ingatlan piaci/forgalmĺ é*éket továbbra ĺs fenntartom
az alábbĺak szerĺnt:

Budapest V||l. Kisfaludy u. 23.(hrsz.l 35658} fejlesztési te|ek piaci/foľgalmi értéke
231.000.000 Ft, azaz Kettőszázharmĺncegymi||ió Forĺnt.

Megrendelő áliaI feltett kérdésĺe nyĺlatkozva kijelentem, hogy

a melĺék|etként csatoIt vázľajz aIapján kije|ölt 203 nm teĺekrész piaciforga|mĺ értékét
39'000.000 Ft. azaz Haĺmínckilencmi||ió Forint

-ban határozom meg.

A telekrész értékének magáIlapításakor tigyelembe Vettém, hogy az átadásra kerti|ő rész -
méľeténé| fogva,- önrnagában forga|omképte|en. Az átadás csak és kifejezetten olyan
tekintetben értelmezhető, hogy a nevezettte|ken megvalósu|ó beruházás beépítési paraméterei

- a hatá|yos jogszabályok alapján,- lényegesen kedvezőbbek lesznek.

Ennek rnegfeIe|ően korrekcĺós tényezőként a terü|etarányos érték 80%-át vefiem figye|embe.

Budapest 2016' február 23.

Mel|ékIet:
. 20t4,Of.f3.i szakértői vé|ernény
- vázraiz (hrsz:35658)

Igazságügyĺ i ngatlan és műffiEľ sza kértő

an

Engedé|y szám: 5642
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ARCHlMONI

KoZHASZNÁreľ cÉrĺÁna Áľ.q'ooľr rERurpľ ruvĺurłľÁsa
a

Budapest, VIII. ker. Kiasfaludy utca23-25. szőtm a|att építendő lakóépület építési
enge dé|y ezé s i do kumnt áciő jźtho z

A közhaszná|at cé|jźraźľradott terület a lórBsz 27. s Q) bek. a) ésb)2 pontja szeľint
telękteľĹilet minimum 20 %o-a:
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Az árkád (közhaszná|at cé|jfuaátadott) nettó alapterülete |94,79 m2

Osszesen

A Ítildhivatalná l bej egyzett teľület keľekítve 203,00 m2

Ez a kimutatás együtt kezelendő a Kecskés Máľton á|ta|készítettvánrajzza|.

Budapest, 2016.02.10.

Póllai Attila
építészmérnök
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