
Budapest Főváľo s VIII. keľület Józsefvárosi On ko rmány zat
Y ár osgazdá|kodási és Pénzügyi B izottsága

El őterj e szt o : G azdáIko dási Ü gyo sńá|y

Képviselő.testĺiletének

ąCIJ ., . ..Ô. . s..,,.^napirend
l^

ęC'-r-
ELOTERJESZTES

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017.július 19-i ülésére

Tárg;r:Javaslat a Budapest VIII. keľület' Rigó utca 3. számr'i ingatlannal kapcsolatos
d iintés ek meghozatz|ár a

Előterjesztő: dr. Hencz Adrięnn igyoszttllyvezető
Készítette.. Szabó Enđre és GaálKĺisztian ngyintézők
A napirendet nyilvános ülésen kelltargyalni.
A dönté s elfo gadásĺĺh o z e gy szeru szav azattobb sé g sziiks é ge s

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

AJ (a kapubehajtóval kapcsolatban)
A KettőegészkeÍtó Kft. (cégje gyzékszám: 01 09 889605; székhely: 1 1 12 Budapest, Eľdi út l0.
2.ép.) megbízásábő| aZAHORA Kft. (cég1egyzékszám: 13 09 110895; székhely: 2161 Cso-
mád' Zahora u 9.) elkészítette a Budapest VIII. keľület, Rigó utca 3. szźtm a|atti ingatlanon
tervezett lakóépület külső közúti kapcsolatának útépítési és foľgalomtechnikai engedélyezési
terveit, mely alapján kéľelmezik a Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefizrárosi onkormányzat
(a továbbiakban: onkoľmányzat) tulajdonosi hozzájáru|źlsát (1. szánumelléklet).

A teľvezési terület a Budapest VIII. kerület, Rigó utca 3. szétm a|atti ingatlanon (3522813\ttsz)
meglévő épület ľészleges lebontásával alakul ki. Az épület jelenleg nem rendelkezik kapube-
hajtó útcsatlakozással, csak gyalogos bejáľat van. Az ingatlanhoz tartoző udvari parkolókat a
szomszédos Baľoss utca 60. szétm a|atti térsashźz (3522814 hľsz) Rigó utcai kapubehajtójĺán
keľesztül közelítik meg.

Atervezett. új 60 lakásos lakóépiilet esetében 34 ďb paľko|őźilźls a mélygaľazs szintjén kerül
elhelyezésľe, ahová autólift haszná|atával lęhet lejutni. Mind a behajtás, mind a kihajtás
l;gyaÍLazoÍL _ Rigó utcai - útcsatlakozáson át valósulna meg. Alternatív megoldásként egyez-
tetés alatt van a szomszéđos telken való behajtás kihasznźiása, szolgalmi joggal. Tekintettel
aľra, hogy ez a tźlrsasház tu|ajďonosi hozzájáru|ását is igényli, ezért vég|eges veľzióként az
engedéIyezési teľveken még nem lehet feltiintetni'

A tervezett kapubehajtó útcsatlakozáskiépítése a József utca felőli ingat|anhatartő| 5,67 m-re
kezdődik, ahol a felhajtó rźlmpa kialakítása érdekében a meglévő útburkolatot, szegélý és
jĺírdaburkolatot 5,0 m hosszúságban megbontják. A jardát teljes szélességében megeľősített
pá|yaszerkezettę| átépitík, a felhajtó rámpa e|őgyártott, 60 cm szélességű grźnit lapból, a két
oldalán zárőkőve| késztil, valamint az iftpá|ya kapcsolódó részein sérĹilt aszfa|t burkolatot
lrelyľeállítják.

A Rigó utca 3. számu ingatlan előtt páľhuzamos parkolási ľend van, ezért az új behajtó előtt a
burkolati jeleket 8,0 m hosszriságban módosítj ák (2' és 3' számú mellékletek).
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Az engedéIyezési tervek maľ bemutatásra kerültek a VIII. kerületi Teľvtanácsnak, aki támoga-
tó véleméný adott ki (I2l20I7), valamint a telepiilésképi véleményben (26-22512017 ngykat-
számon) a polgármesteľ a tervet engeđéIyezésre javasolta.

B.) (kiizha sznáůat cé|jár a tiiľténő átadás sal kapcs olatb an)

A Budapest VIII. keľület, Rigó u. 3. szźm alatti ingatlan (hľsz. 3522813) tulajdonosa a
Kĺeditor Consult Kft. (1085 Budapest, Rigó u. 3.) (a továbbiakban: Kérelmező) azzal a kére-
lemmel (3. melléklet) fordult az onkoľmányzathoz,hogy az ingatlanon többfunkciós (ftild-
szinti Ĺizlethelyiség, 60 lakás) épület megépítéséhez kapcsolódóan jáľuljon hozzá a méretezett
aIaprajzoĺ (4. melléklet) jelölt I07 m. ingatlanľészköńeruletcéIjarutörténő átadásához.

Józsefuaros Kerületi Építési Szabźiyzatĺĺról szóló 6612007. (xII. 12) önkormanyzati rendelet
27.E Q) bekezdés a) pontja szerint a VK-VIII-I és VK-VIII-Z jelti építési ovęzęt teľületén
kozhasznźllat cé|jźlta túadott teľĹilet esetén a szintteriileti mutató elérheti az 5,5-ös éľtéket. A
tervek szerint atervezett beépítés szintteriileti mutatója 4,5-tis, szembęn az ovezeti besoľolás
a|apján lehetséges 3,5-ĺjs szinttęl. A kedvezőbb beépítési f,eltételek miatt kéri aKére|mezo a
Tisĺelt Bizottság hozzájaru|ását. A Kozhaszná|at CéIjáĺa Atadott Teniletre Vonatkozó Hasz-
néiati Megállapodás az építési engedély kiađásanak feltétele.

A kérelmezett kozhaszná|at céIjaru töľténő átađás megfelel az épitésigyi jogszabáIyoknak,
mely alapján az e|Ien nem emęl kifogást sęm a Polgármesteľi Hivatal Epítésügyi Irodája, sem
a Varo sépítészeti Iroda.

A döntés értelmében a Bizottság a Kľeditoľ Consult Kft.-nek a Rigó u. 3. sziím alatti ingatlan
107 m2 teľĹiletének ingyenes haszĺáIata vonatkozó felajanlását és a hataľozat mellékletét ké-
pezóKozhasznźt|atCéIjaruAtadott Teľületľe Vonatkozó Haszná|ati Megállapodást (5. mellék-
let) elfogadj a, azzal, hogy a teľiilet állagmegóvási, karbantartási, takarítási és sztikség szerinti
felújítási fe|ađatait is a mindenkori tulajdonos látja el, valamint azzaL, hogy a terĹiletet saját
költségén kialakítja, és eń. követően időbeli korlátozással _ munkanapokon 8.00 és 18.00 óra
között - adja át kozhasznáIaft a.

A Kérelmezo á|ta| készíttetett ingatlanértékelési szakértói vélemény a|apján az ingat|arrész
forgalmi éľtéke 19.000.000'- Ft.

il. A beterjesztés indoka
Azelóteqesztéstárgyźtban a döntés meghozatalaaTisńeltBizottság hatásköľe.

ilI. A diintés célja, pénzüg5ĺĺ hatása
Az épitésí engedé|yezési eljáľás részét képező útcsatlakozási terv és a Kozhaszná|at Cé|jara
Átadott Teriiletre Vonatkozó Haszná|atí Megállapodás megkötése érinti az onkorményzat
tulajdonában á||ő Rigó utcát (hĺsz': 3522I), ezért szikséges az onkormanyzathozztljérulása.
A dĺjntésnek onkoľmán y zatot érintő pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet
A Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáskĺjre a Budapest Józsefuaľosi
onkormanyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012.
(XII.13.) önkormányzatirenđe|et 17. $ (1) bekezdés e) pontjĺín, 21. $ (1) bekezdés b) pontjan,
valamint a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosí onkormźnyzat Képviselő-testület és

Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatáĺő| sző|ő 3612014. (XI.06.) önkormiínyzati
rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fenti ek a|apj áĺ kérem az alábbi határ o zati j avas l at e lfo gadás át.



Hatáłozati javaslat

I.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tulajdonosi hozzájaru|ását adja a ZAHORA Kft.
(cégegyzékszźtm:13 09 110895;216l Csomád,Zahoru u 9.) kérelmére, hogy a Budapest
VIII. keľiilet, Rigó utca 3. szźtmaIattí ingatlanon tewezett lakóépület építési engedélyezése a
jelen eljĺíľásban benyújtott terv szennt, a Rigó utca felé új útcsatlakozásl<lépitésével valósul-
jon meg. A Bizottság hozzájáru|ásátaz alábbi fęltételekkel és kikötésekkel ađja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzájźrulás abervházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
sztiksé ges e gyéb szakható sági és ható sági engedély ęk beszeĺzése alóI,

b. a benlházőnak (építtetőnek) a koziftkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájáruIást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.31.) KHVM renđelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Polgĺíľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosĺály Építésiigyi lrodájától előzętesen meg kell kérni, és az ab-
ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartaĺi,

c. ahozzájárulás a Budapest VIII. keriilet, Rigó utca (hľsz.: 35221) éńntett út- és
j ár đaszakaszáĺ a terj ed I<l,

d. kötelezi abęnlházőt (építtetőt) a Rigó utcában aziĄ lltcsatlakozás - csapadékvíz
elvezetését biztosító _ megfelelő minőségtĺ kialakítására, melyľe beruhá-
zolépítteto 5 év garancíátvźila|i

. a kapubehajtó útcsatlakozást _ a szegé|y kiépítése után _ az a|źhbi ľétegrend-
del kell kialakítani:

- 4 cm vtg. MAll
- 15 cm vtg. Cl2lI5-32-FI betonalap
_ 20 cm rrtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq95oÁ (más anyaggal

nem helyettesíthető)
Atervezett. felhajtó rámpa mentén a sérült aszfa|t útburkolatot legalább 30 cm
szélességbe ĺ, 4 cm MA 1 1 cjntött aszfa|ttal kell helyľeállítani.

e. az engeđé|yes köteles a munkfü (helyreállítás) elkésziiltérő| a közteľiilet tulajdo-
nosát írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájaruIás csak az engeđé|yező szeľvek, szak,hatőságok elő-
íľásainak maradéktalan betartásáva|, a dtintés napjátő| szźlmított} évíg érvényes.

Felelős: polgáľmester
lJatźlridő: 2017. iúlius 19.

II. A VárosgazdáIkodasi és Pénztigyi BizottságiĘy dönt, hogy

I. kozhasznáIat cé|jára, térítésmentesen, határozat|an időre átveszi a 3522813 |lrsz-u, termé-
szetben a Budapest VIII. kerület' Rigó u.3. szttm alatti ingatLaĺ3I-Fl20l7 munkaszźlmi:váz-
rajzán II-es számmal megjelöIt 107 m2 nagysźlgú ftildszinti tertiletét a tulajdonos és egyben
építtető Kĺeditor Consult Kft.-től (székhely: 1085 Budapest, Rigó u. 3.) és egyúttal elfogadja
ahatfuozat mellékletét képezo _ a lőzsefvárosi onkormźnyzat és a Kľeditor Consult Kft.
kozött kotendő _ Kozhasznátat Céljár, Átadott Területre Vonatkozó Használati Megállapo-
dóst azza|, hogy a kozhasznźiat cé|jára átvett ingatlanÍész teruletIétesítési, állagmegóvási,
karbantartási, takaľítási és szfüség szeľinti felújítási felađatait, azépi|et fennállásáigaziĺgat-
lan mindenkori tulajdonosa látja el, valamint azzaI, hogy a területet saját költségén kialakítja,



és ezt követően időbeli korlátozással - munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között - ađja átkoz-
hasznźiatra.

Felelős: polgĺĺrmester
Hataľidő: 2017.július 19.

2. felkéri a polgárme stert az 1 . pontban ro gzített Me gállapo dź.s aláir ásár a.

Felelős: polgiĺľmesteľ
Hataľidő: 20|7. augusztus 31.

A döntés végrehajtás éú v égzo szerv ezeti egység : Gazdálkodási Ügyosĺály

A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén az e|őteqesztés előkészítójének javas|ata a
k0 zzététe| mó dj aľa : honl ap on

Budapest, 2017 .július 17.
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1. számu melléklet
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Budapest Főváľos VIII. keľület
Jtízsefváľosi onkormányzat
Polgáľmesteľi Fivatala
Gazdálkodási Üryosztály
Létesítményiizemeltetési lroda
1082 Budapest, Baross atea63-67.

dr. Galambos Eszteľ iiryosztályvezetłĺ részére

Táľgy: ĺrlajdonosíhozzajáľulás irantí kéľelem

A Kettőegészkettő Kft. (1112 Budapest, Érdi út 10. 2. ę.) megbízásából elkészítettiik a

Budapest YIII. keľiĺlet Rigó utca 3. sz. alatt építendő lakóépĺĺIet kü|ső közúti kapcsolatának

útépítési és forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli tervét (tervszámz 3881201Ą.

Kérjük, hogy a męllékeit dokumentáció alapjźn tulajdonosi hozzájźlruĺásl:kat megadni szívesksdjenek.

Buđapest, 2017. mźlrcius 29'

Kösziinetteĺ:

,, Miklós Zsolt
iigwezető igazgató

MellékleĘ 1pid.tervdokumentáció

Z&łaKJt,
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3. száműmelléklet
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5. szźlmumelléklet
KoZHASZNÁLAT cÉuÁnĺ. Áľ,łnorľ TERÜLETRE voNATKoZo

HASZNÁLATI MEcÁr-r-ĺ.ľooÁs

amely
- egyrészről a Kreditoľ Consult Koľlátolt Felelősségű Táľsaság (székhelye: 1085 Buda-

pest Rigó utca 3.; cégtregyzékszćĺna: 01-09-206256; adőszáma:25286504-2-42; statisztĹ
kaí számjele 25286504-6810-113-01; képviseIi: Szekszáľdi Ferenc ügyvezető), mint tu-

laj donos (a továbbiakban: Tulaj donos),
- másrésztoI a Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefvárosi onkormźnyzat (székhelye:

1082 Budapest, Baľoss utca 63-67; adőszttm: 15735715-2.42; KSH szám: 15735715-
84II-32I-01.; képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint hasznáIő (a továbbiakban:
HaszntĺIő l onko rmányzat)'

(Tulajdonos és Hasznźůő atovźhbiakban egyĹitt: szerződő felek) kĺjzött j<itt létre, alulírott helyen
és napon, az a|ábbi feltételekkęl:

Az ingat|an j ogi helyzetének általános leíľása

l. A Tulajdonos kizaľólagos tulajdonátképezi a Budapest VIII. kertilet belterĹilet, 3522813 |tĺsz.
alatt felvett, Budapest VIII. Rigó u. 3. szám alatÍi,998 m, teľĹiletű ingatlan, amelyen a Tulajdo-
nos lakóépületet valósít meg.

2. Az 1. pont szerinti ingatlanĺa vonatkozóan a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi on-
kormányżat Polgĺíľmesteľi Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésiigyi lrođájźľ- 20t7OO017758
Éľon ügyiratszámon építési engeďé|yezési eljarás van folyamatban. Az e|járásta a Józsefuiíľos
KerĹileti Építési Szabá|yzataľól szóló 6612007. Qil. 12.) önkormanyzati rende|ethatáIya terjed

ki a vonatkoző magasabb szintű jogszabáIyok előíľásaival egyutt.

3. Jelen megállapodás az I. pontban hivatkozott ingatlanÍa kiadásra keľülő építési engedély jog-

erőre emelkedésének napj án |ép hatá|yba.

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos az épnlet földszintjén elhelyezkedő,
a jelen megállapodáshoz mellékelt a megbizo|t geodéta (Metľon Kft.) által készített vá|tozási
vźtzrajzon35228l6-os számmalmegjelölt 107 m2 nagyságú területen megépíteni tęwezettárkádot
aJózsefvźros Kerületi Építési SzabáIyzatárő| szóIő 6612007. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 8.

$-a alapján kozhasznáIat cé|jőła átaĄa.

5. A Józsefuáros Kerületi Építési Szabá|yzatfuőI sző|ő 6612007. (XII. 12) önkormanyzati rende-

Iet27.$ (f)bekezďés a) pontja szerint a VK-VIII-1 jelrí építési ovezet területén kozhaszná|at cél-
jaru átaďott tęrület esetén az |. poĺt s:eľinti ingatlanon a szinttęľületi mutató elérheti az 5,5-os
értéket. Jelen Kĺjzhaszĺtiat CéIjára Atadott Teľiiletre Vonatkozó HasznáIati Megállapodás az

építési engedély kiadásĺĺnak feltétele.

6. Jelen szerzodés e|váIasńhatatlan mellékletét képezi a Metron Kft által készített 2011 . április
21-én kelt 3I-Fl2017 munkaszámu vázrajz, valamint az engeďéIyezési tervdokumentáció ftild-
szinti alaprajza.

A használat joga



7. Tulajdonos vállalja, hogy a 4. pontban hivatkozott teľiiletet Saját költségén kialakítj a, ezt ko-
vetően időbeli korliĺtozássa| adja źúHaszná|ő részére. Az időbeli korlátozás szerint a terület nyit-
va van munkanapokon 8.00 és 18.00 őrakozött.

8. A köZhasznáIat cé|jaru töľténő átadźLs tekintetében a szerződő felek Budapest VIII. keľület
belterület, 3522813 llrsz. alatt felvett, Budapest VIII. Rigó l.3. szám alatti ingatlannak a jelen
megállapodáshoz mellékelt ftjldszinti alaprajzon ábtázolt és a 3I-F|20I7 munkaszáműváztajzon
35228l6-os szźnnma|jelĺilt 107 négyzetméteľ teriiletére - térítésmentesen _ az onkormtnyzat
javétra ahasznáIat jogát a|apítjfü, s a haszná|atjoganak gyakorlásáért sem állapítanak meg ellen-
éľtéket.
9. Az onkormrĺnyzat javźra ahasznźiatjoga Budapęst VIII. keľület belterület, 3522813 hĺsz-ú
ingatlanon megvalósítandó épület fennállásáig teľjedő időľe szól.

10. Tulajdonos feltétlen és visszavonhatatlan hozzájźtu|źlsát adja a}lhoz, hogy az ingatlan.
nyilvántaľtásról szóló I99]. évi CXLI. t<ĺrvény és a végrehajtáséra kiadott I09lI999. (XI|.29.)
FVM rendelet 11. $. (1) bekezdése alapján a tulajdonát képező,1. pontban köľĹilíľt íngatlanĺa, a
jelen szerződés mellékletében körĹilhatárolt és tęrmészetben összesen 107 mf területnagyságra a
hasznáIat joga a Budapest Józsefuaľosi onkormĺínyzat javźra azingat|an-nyilvantartásba bejegy-
zésre keľüljön.

11. A Használo azza| a feltétellel adhat harmadik személy részéte köZterület-haszná|atíhoz-
zájéru|źst, hogy a harmadik személy kdzteľület hasznáIatáĺa való joga megszĹĺnik, amikor a jelen
megállapodáson alapulő hasznźiatj oga megszűnik.

12. A felek a Ptk. 5:147. $ (5) bekezdésének alka|mazásátkizĄtk.' A felek megállapodnak,
hogy ha az Önkoľményzat javáĺa sző|ő haszĺá|at joga jogszabá|y alapjźn az épi|et fennállás
idején megszűnne, már most kĺjtelezettséget vállalnak, hogy a kozcéItl hasznźiatot az épulet
fennállásanak időtaľtamára a hasznźtIat jogźthoz |egkozelebb á11ó jogintézmény a|ka|mazásával
biztosítj ák és eľről megállapodást kĺjtnek.

13. Ahasznźiat jogávaI érintett 107 ĺégyzetméter teľĹilet foĺgalmi éľtéke 19.000.000'- Ft.

14. Ahaszná|atjoganak értéke azi||etéktorvény 72. s Q) bekezdése aLapján a forgalmi énék
negyede. Ahasznźiatjogának a|apításźxal felmeriilő esetleges AFA fizetési kötelezettség a Tu-
lajdonost teľheli. AzItv.5. $ (1) bekezdés b) pontja éľteImében az onkoľmányzat teljes szemé-
lyes illetékmentességben részesül.

15. Szerzođo felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos aközhaszĺáIatra átadott terüle-
teĺ a Használó (onkormźnyzat) hozzájáruIásával elhelyezett, kozcéIt szo|gá|ő berendezési tar-
gyakért nem ťĺzet köztertilet foglalási _ vagy esetleg annak helyébe lépő _ díjat.

16. A szetzőďo felek megállapodnak abban, illetve tudomásul veszik, hogy a jeleĺ szerzőđés-
sel közhasznáIat céIjára átađott terület egyéb célú hasznźiatétta, hasznosításaľa kiteľjed a József-
váľosi onkormányzat tu|ajdonźtban lévő kĺjzteľĹiletek haszná|atźról és hasznáIatźnak rendjéről
sző|ő I8l20I3. (Iv.24.) önkormányzati renđe|ethatá|ya, illetve a jövőben esetlegesen a helyébe
lépő helyi jogszabźiyok hatálya.

17. A szeruődő felek megállapodnak, hogy a k<jzterület hasznosításábő| szźrmaző bevéte| a
HaszĺáIőt i|Ietí azzal, hogy a Haszĺá|ő a területtel kapcsolatos önkormányzati döntés (külĺĺnĺĺ-

' (5) Jogi személyjavára haszonélvezetijog korlátozott időre, de legfeljebb ötven évre engedhetó; ahatáĺozat|ul idore alapított haszonélvezeti
jog Ötven évig áll fenn'
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sen' de ĺemkiztnőIag akozterület-haszná|atihozzájĺĺľulás kiadása) meghozatala ęIőtt a Tulajdo-
nossal egyeztet.

18. A Tulajdonos vállalja, hogy a kozhaszná|atta átadott teľiileten az á|Iagmegóvási, karban-
tartási, takaľítási és szfüség szerinti felújítási feladatokat saját költségén ellétja. A Tulajdonos
vá|Ia\ja, hogy az ingatlan, illetve ingatlanĺészek értékesítése esetén je|en szerződés szeľinti jo-
golĺó1 és kötelezettségelaől lęendő vevőit - ide éľľve a tulajdonosi jogutóđokat _ teljes könĺen
tájékoztatja.

s. A Használó tudomásul veszi, hogy a 35228/3hĺsz-ú ingatlanon megvalósítandó épületet
a Tulajdonos társasházzá a|akítja. Az a\apításhoz szĹikséges, jogszabá|y által megkívant nyilat-
kozatot a haszná|at jogának jogosultja a Tulajdonos által tcirténő megkeresésétől szĺĺmított 30
napon belüt kiadja (p1., ha a társashází a|apitó okirat onkormanyzat źL|tali aláírásfua szfüség
lesz).

Biľtokbaadás

20. A Tulajdonos kötelezettséget vállal aľľa, hogy az ingatlarrészt az épület vonatkozásában
kiadott jogeľős használatbavételi engedély kézhezvéte|étól' számított 30 napon belülmegnyitja és

źltadjakozhaszná|atésgyalogosfoľgalomcé|jźna.
Vegyes rendelkezések

2I' Szerződő felek kijelentik, hogy a Tulajdonos belfĺjldĺjĺbejegyzett gazdasági táľsaság, a
HasznáIőjogi személyiségiĺ kozigazgatási szerv, így ingat|anszeruési és ügyletktĺtési képességtik
sem kizárva' sem korlátozva nincs.

22. Jelen megállapodást a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefvaľosi onkormźnyzatKépvi-
selő-testiiletének VarosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsź,ga ....12017. (......) szźľnú'hatźrozatá-
va| jőváhagyta.

23. A jelen megállapodásban nemszabźiyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezési azírányađők.

24. Szerződő felek jelen megállapodás szerkesztésével, valamint a Földhivata|hoz tĺjrténő
benyújtásával, a ftjldhivatali eljárásban való képviseletiik e|Iátásáva| megbízzźk és meghatal-
mazzźlk a Molnaľ & Siklós Ügyvédi Iľodát (székhely: 1065 Budapest, Nagymezó u.37-39.II.
em. 20.; ugyintézó : dr. Siklós Mariann ügyvéd).

25. A jelen megállapodással összefiiggésben felmerülő iigyvédi költségeiket a felek saját
oldalukon viselik, mig az ingatlan-nyilvántaľtási eljárási költség, a vá|tozźsi vázrajz elkészítésé-
nek díja a Tulajdonost terheli.

26. Jelen három oldalból álló megállapodást a szerzőđő felek elolvasás és érte|mezés után,
mint akaratukkal mindenben egyezőt képviseleti jogosultságuk igazo|ása mellett
helyb enhag y őIag aIáirj ák.

Budapest, 2017.

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefu ĺáro si onkorm tny zat

képvise1etében

Kľedit Consult Kft'
képviseletében
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dr. Kocsis Máté
po1gáľmester

Használó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és me gbízásáb őI

dr.llĺĺ:észt,ĺ. Eľika
aljegyző

Fedezetet nem igényel.
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyulané
gazdaságivęzetó

Tulajdonos

Ellenjegyzem:

ügyvéd
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Metron kft.
1126 Budapest Kakukk út 1ila

Levélclm:1102 Budapest Bod Péter u. 21/c
30 47438oE metronkft@t-online. hu

Munkaszám: 31-Fnu7

Méretarány: 1:1000

Budapest 8.ker.
bęlteriilet
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