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amely
- egyrészlőI a Corvin Sarok Korlátolt Felelősségíĺ Társaság (székhelye: 1065 Budapest,

Révay utca 10.; cégegyzékszáma: 01-09-f04205; adőszáma: 25l75662-2-4f: statisztikai
számje|e:25175662-68l0-1l3-01; képviseli: Szabó Ba|ázs ugyvezető), mint tulajdonos (a to-
vábbiakban: Tulaj donos),

- másrészrőI a Budapest F'őváros VIII. kerÍĺlet Józsefváľosĺ onkorm ányzat (székhelye: 1o82
Budapest, Baross utca 63 -67 .; adőszám: 1 57 3 57 | 5 -2-42; KSH szám: 7 57 3 57 1 5 -84 1 t -3 21 -
01.; képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester), mint használó (a továbbiakban: Haszná-
ló/Önkormányzat),

(Tulajdonos és HasznáIó a továbbiakban egytitt: szerzodo felek) között jott |étre, alulírott helyen és
napon' az alátbbi feltételekkel :

Áz ingatlan jogÍ helyzetének általános leíľása

1. A Tulajdonos kizĄrólagos tulajdonátképezi a Budapest VIII. keľület belterĺilet, 35658 hľsz. alatt
felvett, Budapest VIII. Kisfaludy u. 23-25 . sztlm a|alÍi, 960 m2 tertiletiĺ ingatlan, amelyen a Tulajdonos
ttjbbfunkciós (iroda, lakás) épĺiletet valósít meg.

2. Az l. pont szerinti ingatlanra vonatkozóan a Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Józsefuárosi onkor-
mtnyzat Polgármesteri Hivatal Hatósági ÜgyosĺáIy Építésügyí Irodáján fo150oo728ss ÉToR ĺigy-
iratszámon építési engedélyezesi eljárás van folyamatban. Az eljárásra a Józsefuáros Kerületi Építési
Szabá|yzatilról szóló 66ĺ2007. (XII. 12.) <inkormányzati rendelet hatáÄyaterjed ki.

3. Jelen megállapodás az I. pontban hivatkozott ingat|anra kiadásľa kerĺiĺő építési engedéIy jogerőľe
emelkedésének napján Iép hatrályba.

4. Szrerzódő felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos az épu|etfiildszintjén elhelyezkedő, a
jelen megállapodáshoz mellékelt ftildszinti a|aprajmn ź.ŕirźľ;olt és aváitozilsi vźanjzon II-es számmal
megielöIt 203 m2 nagyságú terüIeten megépíteni tervezstt ĺíľkádot a Józsefvaros Kerületi Építési sza-
báIyzataró| sml.ó 66/2007. (xil. i2.) önkormányzati rendelet 8. $-a alapján közhasnálat cé|jźra źtad-
ja.

5. A Józsefuáros Kerületi Építési Szzbá|yzatárő| szo|ő 66/2007.(xII. 12) önkormányzati rendelet 27.$
(2) bekezÄés a) pontja szerint a VK-VI[-I jeliĺ építési övezet területén közhasznáiat cé|jźra átadott
terület esetén az l.,pont szeľinti ingatlanon a szintteriileti mutató elérheti az 5,5<ĺs értéket. Jelen Ktiz-
hasmá|at CéI1áĺa Atadott Területre Vonatkozó Használati Megallapodás az építési engedéIy kiadásá-
nak feltétele

5. Jelen szerzódés ę|váůasúhatatlan mellékletétképezi a Kecskés Méľnökiroda Bt. által készített2o16.
január Z$-ánkelt 564738. munkaszamtĺ věaajz, valamint az engedé|yezési tervdokumęntáció ftjldszin-
ti alaprajza,.

A használatjoga

6. Tulajdonos váIlalja, hogy a 4. pontban hivatkozott terüIetet saját költségén kialakítja, ezt követően
időbeli korlźúozás néIküI adja áĺ Használó részśre.

7 . A közhasnlá|at cé|jáĺa történő átadás tekintetében a szeľződő felek Budapest VüI. keľüIet belteľti-
Iet,35658 brsz. a|att felvett Budapest VItr. Kisfaludy' u. 23-25. szÁm a|atti ingatlannak a jelen megáI-
|apodáshoz mellékelt fijldszinti a|aprajzon ábrázolltés a564738. munkaszáművźzrajzonll-es számmal
jelölt 203 négyzetméteľ terüIetére - téľítésmentesen - az onkoľm źnyzzt javźra a hasanálat jogát a|a-
pítjak, s ahaszná|atjogának ryakorlásáért sem állapíanak meg ellenénéket.



B. Az onkormányza|, javára a használat joga Budapest VII|. kcrĺilct belterüIet, 35658 hrsz-ú ingatIa-
n on megva Iós ítan dó épÜ let fenná||ásái g terj edő időre szó |.

9. Tulajdonos fęltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ását adja ahhoz, hogy az ingattan-
nyilvántartásról szóIó 1991. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 1}g/1ggg. (XII. 29.'FvM
rcndelet I l. $. (I) bekezdése a|apjáĺl a tulajdonát képez6, l. pontban kortilílt ingatlanra, aje|en szer-
ződés mellékletében körülhatárolt és természetben összesen 203 ma terÍi|etnagyság,uuhaszná|at;oga a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat javára azingat|an-nyilvántartásb abejefuz{srekeríiljön.

I0.A Haszná|ő azĺa,| a feltételleladhat harmadik szemé|y részére kozterütet-használ|atihozzáĺjárulást,
hogy a harmadik szemé|y közterüIet hasznźůatźgavaló joga megszűnik, amikor a jelen megállapodáson
alapuló hasznä|at joga megsziinik.

1 l. A felek a Ptk. 5: 147. s (5) bekezdésének alkalmazasát kizárják.l A felek megállapodnak, hogy ha
az.Onkormányzat javára szó|ó hasmá'lat joga jogs zabźiy a\apján az épu|etfennálňs ĺaeien ."g,"řnn",
már most kĺjtelezettsé get vá||a|nat hory a közce|Í! használáiot az épü|etfennáIlásának időÍartamára a
hasznáIat jogthoz legközelebb álIó jogintézmény alkalmazasával biĺosítják és erről megállapodást
kötnek.

72' AhasznáIat jogáva| érintett f03 négyzetméteľ terület forgalmi értéke 39.000.000,- Ft.

13.A hasznéllat jogának értéke az illetéIctörv ény 72. $ (3) bekezdése alapján a forgalmi érték negyede.
Ahaszĺúiat jogának a|apításáva| felmęrÍÍlő esetleges.ÁFA fizetési köteiezetfség u ľula3aonost těrheti.
Az Itlł. 5. $ (l) bekezdés b) pontja éltelmében a az onkormányzat teljes személyes illétekmentesség-
ben részesül.

|4,Szerzódó felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos a közhasznát|atra átadott terüIeten a
}Jaszná|ő (onkormanyzat) hozzájátu|ásźtva| etie|yezett, kozcé|t szolgáló berendezési tárgyakért nem
ťlzet kőzterulet foglalási - vaw esetleg annak helyébe Iépő _ dfiat.

l5.A szerződő felek megállapodnak abban, illetve tudomásul veszik, hogy a je|en sznrzndéssel koz-
hasmáIat céljára á.lradott teríilet egyéb céIlÍ haszná|atÁĺa, haszrosításáĺa kiterjeđ a Józsefuárosi onkor-
máĺyzat tulajdonában lévő közteľĺiletek haszná|atźnó|és hasznáIatlának ľendjéről szóIó l8/2013. GV.
24.) önkormányzati rendelet hata|yą illetve a jövőben esetlegesen a helyébe tépő hetyi jogszabáýok
hatá|ya.

16. A szprződő felek megállapodnĄ hory a közteriilet hasnosítĺísábő]r szźrmazn bevétel a HasznáIót
illeti azza,|, hogy a Hasznáilő a tertilettel kapcsolatos önkoľmanyzati döntés (kÍilönösen, de nem kizźÍć,-
|agakĺjzLeriileĹ-használatihozzÁjáłulás kiadása) meďto7Äta|aelőtt a Tulajđortoss aÍ egeztet.

17.A Tu|ajdonos váI|Ąa, hogy a közJĺraszné.Jatĺa átadott teriileten az ái\agmegővási, kaľbantarĺási,
takarítási és szükség szerinti fehijítási feladatokat saját költségén ellátja. A Tulajdonos váIlalją hog,
az ingat|an, illetve ingat|anrésrnk értékesítése esetén jelen szerződés szerinti jogotaóI és koteiezemé
gekrőI leendő vevőit - ide értve a fuIajdonosi jogutódokat _ te$es körĺíen tź$ékoúatja.

18.A Haszĺráló tudomásul veszi, hogy a 35658 hľsz-ú ingatlanon megvalósítandó épületet a Tulajdo.
nos tĺáľsasházzÁ a|akítja. Az alapítźshoz szükséges' jogszabáĺy źůtalmegkívánt nyi|aikozatot a haszná-
lat jogának jogosultja a Tulaj.donos által tĺjrténő megkeresésétő| számítoľt 30 napon belül kiadja (pl.,
ha a tiáľsashźai a|apítő okiľat onkormányzat átta]li ahĺrasarasziikség lesz).

l 
1s; logi szeméIyjavára haszonélvezeti jog kor|átozott időre, de legfeljebb ötven évrc engedhető; a hatáĺozatlan időĺe atapított

haszoné|vezsti jog ötven évig a|I fenn.
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Birtolĺbaadás

l9.A Tulajdonos kötelezettséget vá||a| arra, hogy az ingat|anrészt az épú|et vollatkozásában kiadotĺ
jogerős hasnlá|atbavételi engedé|y kézl.lezvéte|étől számított 30 napon belĺll nlegnyitja és átadja köz-
|lasznáLaÍ. és ryalogosforgalom cé|jára.

Vegyes rendelkczések

20.Szerződő felek kijclcntik, hogy a Tulajdonos belfřildtjll |lejegyzetĹ gaz,Jas.áyi tál.saság, a Használó
jogi szeméIyiségű kozigazgatéLsi szerv, így ingat|anszerzési és ügyletkĺitési képességĺik sem kizÍrya,
sem korlátozva nincs.

21.Je|en megáIlapodást a Budapest Főváros VIII. keľüIet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testületének Yttrosgazdálkodási ésPénzügyiBizottsága [...] számú határozattlva| jőváhagýa.

22.A jeten megállapodasban nem szabtt|yozottkérdésekben a Ptk. rendelkezési azirányadők.

23.Szerződ'ő felek jelen megállapodás szerkesáésével, valamint a Földhivata|hoztörténő benylijtásá-
val, a Ítildhivatali eljárásban való képviseletÍik ellátásźtva| a Georgi _ FöIdvári _ oláh Ügyvédi Irodát
(ugyintézó: Dr. F<jldvári Attila ügyvéđ; l055 Budapest, Szent István kÍt. t5. Iv/2.), illetőIeg Dr. BáIint
Tibor Ügrvédi Irodát (ügyintézn: Dr. Bálint Tiboi ĺig;rvéd,7052 Budapest, Régi posta utca |f'I)3.)
bízzÍkmeg.

24.A je|en megáIlapođással ĺjsszefüggésben felmerülő ügyvédi költségeiket a felek saját otdalukon
viselik, mig az ingatlan-nyilvántartási eljáľási költség a vźůtoz,ási vźuĺajz elkészítésének dija a Tulaj-
donost terheli.

25.Je|en hét olđalból álló megáIlapodást a szerződó felek elolvasás és értelmezés uťán, mint akaratuk-
kal mindenb en egyezőt _ képviseleti jogosultságuk igazo|ásamellett _ helybenhagy ó|ag a|áírjźlk.

Budapest, 2016. [: . .].

Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsefvĺárosi onkormĺínyzat

képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

HasznáIó

Jogi szempontbóI ellenj eĐ| zem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jeg1ĺző

Fedezptetnem igényel.
Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páris Gyulĺíné
p énnlgy i ugy o sztá|yv ezető

Corvin Saľok Kft.
képviseletében eljáľ:

Tulajdonos
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