
K o ZH AS ZNÁr-aľ cÉl.lÁna Áľ,ł n oľľ ľBnÜlnľRE VONA r l<o zo
rra.szľÁlATl MncÁI,lapooÁs

amely
- egyrészről a Kľeditor Consu|t KoľIátolt Felelősségű Társaság (székhelye: t 085 Buda-

pest Rigó utca 3.; cégsegyzékszáma: 01-09-206f56; adősztma:25286504-2-42; statiszti-
kai számje|e:25286504-6810-113-01; képviseli: Szekszĺírdi Ferenc ügyvezető), mint tu-
lajdonos (a továbbiakban: Tulaj donos),

- másrészről a Budapest Főváros VIII. keriilet Jĺĺzsefvárosi Onkormányzat (székhelye:
1082 Budapest, Baross utca 63-67.; adőszám: 15735715-2-42; KSH szám: 15735715-
84|1-321-01.; képviseli: dr. Kocsis Mátépo|gármester), mint haszná|ő (atovábbiakban:
Haszná|ő / onkormányzat),

(Tlllajĺĺonos és Használó a továbbiakban együtt: szerződő felek) k<jzött jött létre, alulírott helyen
és napon, aza|ábbi feltételekkel:

Az ingatlan jogÍ helyzetének általános Ieíľása

1. A Tulajdonos kizaĺólagos fulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület belterület,3522813 hrsz,
alatt felvett, Budapest VIII. fugó u' 3. szám a|atti,998 m, teľületű ingatlan, amelyen a Tu|ajdo-
nos lakóépületet valósít meg.

2. Az 1. pont szerinti ingat|anra vonatkozóan a Budapest Fővaros VIII. keľül ęt Jőzsefvárosi on-
kormtnyzat Polgáľmesteľi Hivatal Hatósági Ügyosĺály Építéstigyi Irodáján 20|700017758
ETDR ugyfuatszámon építési engedélyezési eljáľás van folyamatban. Az e|jźrásra a Józsefuaros
Kerületi Építési Szabtiýzatarő| šzőIő 66l200i. CXľ. 12.) önkormányzati rendelethatáiyaterjed
ki a vonatkoző magasabb szintiĺ jogszabályok előíľásaival egytitt.

3. Jelen megállapodás az |. pontban hivatkozott ingatlanra kiadásra kertilő építési engedély jog-
erőre emelkedésének napjan lép hatályba.

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos az épi|et ftildszintjén elhelyezkedő,
a jelen megállapodáshoz mellékelt a megbízott geodéta (Metron Kft.) által készített vźitozási
vźnrajzon35228l6-os számma| megjelölt |O7 m2 nagyságú teľületen megépíteni tervezetlárkádot
a Jőzsefvźnos KeľĹileti Epítési Szabá|yzatérő| sző|ő 6612007. (XII. 12.) <inkoľmrínyzati rendelet 8.
$-a alapján közflaszná|at céIjaĺa źŃadja.

5. A Józsefuaľos Keriileti Építési Szabźilyzatarő| szó|ő 6612007.(XII. 12) önkoľmány zatirenďe-
Iet27.$ (2)bekezdés a) pontja szerint a VK-VIII-I jelű építési ovezetteľületén kózhasználat cél-
jaraátadott teľület esetén az I. pont szeľinti ingatlanon a szintterületi mutató eléľheti az 5,5-ĺĺs
éľtéket. Jelen Közhaszná|at Céljríra Átadott Területre Vonatkozó Használati Megállapodás az
építési engedély kiadásának feltétele.

6. Jelen szerzođés e|váIaszthatatlan mellékletét képezi a Metron Kft által készített 2017. április
27-én kelt 3|-Fl2017 munkaszámuvázrajz, valamint az engeďé|yezési tervdokumentáció fijld-
szinti alaprajza.

A használat joga

deakne
Írógép
2. sz. mellékleta 617/2017. (VII.19.) sz. VPB határozat melléklete



7. Tulajdonos vállalja, hogy a 4. pontban hivatkozott területet saját költségén kialakítja, ezÍ'ko-
vetően időbeli koľlátozássa| adja átHaszná|ő részére. Az időbeli kor|átozás szeľint a terÍjlet nvit-
va van munkanapokon 8.00 és l8.00 óra kcizött'

8. A közhaszná|at céLjźra történő átadás tekintetében a szerzodő felek Budapest VIII. keľület
belterĹilet, 35228/3 hĺsz. a|att felvett, Budapest VIII. Rigó u. 3. szám alatti ingatlarurak a jelen
megállapodáshoz mellékelt ftjldszinti a|aprajzon źhtázolt és a 31-Fl2017 munkaszámu vázrajzon
35228l6-os számma| jelcilt I07 négyzetméteľ teľületére - térítésmentesen _ az onkormányzat
javáĺa ahaszná|at jogát a|apitják, s ahaszná|atjogának gyakorlásáért sem állapítanak meg ellen-
értéket.
9. Az onkoľmanyzat javéra ahaszntĺ|atjoga Budapest VIII. kerület belterület, 3522813 hĺsz-ú
ingatlanon megvalósítanđó épület fennállásáig terjedő időre szól.

10. Tulajdonos feltétlen és visszavonhatatlan hozzájanilását adja aÍlhoz,hogy az ingatlan-
nyilvĺĺntaľtásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtásfua kiadott |09/1999. (XII. 29.)
FVM rendelet 1 1. $. (1) bekezdése alapjan a tulajdonát képező, l. pontban körülírt ingatlanra, a
je|en szerződés mellékletében körülhatráľolt és természetben összesen 7O7 m2 területnagy sá'gra a
használat joga a Budapest Józsefuárosi onko rmányzat javźna az ingat|an-nyilvĺíntartasba bejegy-
zésre keľtiljĺin.

l 1. A Használ ő azza| a feltétellel adhat harmadik személy részéte közteriilet-haszná|ati hoz-
zźĺjárul.źĺst, hogy a haľmadik személy köZterĹilet haszĺźiatźlra való joga megsztínik, amikor a jelen
me g ál l ap o dás o n al apulő haszná|atj o ga me gs zűni k.

|2. A felek a Ptk. 5:|47, $ (5) bekezdésének alka|mazásźÍkizĄet<.l A felek megállapodnak,
hogy ha az onkormányzat javára szóló haszná|at joga jogszabéiy alapjan az épüíet fônnállás
idején megsz"unne, ffifo most kötelezettséget vállalnak, hogy a kĺjzcélú hasznźůatot az épn|et
fennállásanak időtaľtamźlra a használat jogahoz legkozelebb álló jogintézmény alka|mazásźtva|
biztosítják és erről megállapodást kötnek.

13. Ahasznźiat jogáva| érintett l07 négyzetméter terülęt forgalmi értéke 19.000.000,- Ft.

14. AhasznáIatjoganak éľtéke az illetéktörvény 72. s Q) bekezdése alapján a forgalmi érték
negyede. Ahasnźiatjoganak a|apításával felmeriilő esetleges AFA fizetési kĺjtelezettség a Tu-
lajdonost terheli. AzItv.5. $ (1) bekezdés b) pontja értelmében az onkoľmźnyzatteljes szemé-
lyes illetékmentességben részesül.

15. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos akozhasznźúatra átadottteľüle-
ten a Használó (onkormźnyzat) hozzájźnilásával elhelyezetl., kozcéIt szolgá|ő beľendezési tar-
gyakét nem ťlzet kĺjztertilet foglalási _ vagy esetleg annak helyébe |épő _ díjat.

16. A szerződő felek megállapodnak abban, illetve tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés-
sel közhasznáIat cé|jaru átadoft teľület egyéb célú haszná|atáĺa, hasznosításaľa kiterjed a Jozset.-
vĺáľosi onkormányzat tulajđonában lévő közterĹiletek haszná|atĺĺľól és hasznáIatźnak rendjéről
sző|ő I8l2013. (IV. 24.) önkoľmźnyzati rendelet hatźiya, illetve a jövőben esetlegesen a helyébe
lépő helyi jogszabá|yok hatálya.

17. A szerzodő felek megállapodnak, hogy a köztertilet hasznosításábő| szźrmaző bevéte| a
HasznáIőt ilIetí azza|, hogy a Hasznéiő a tenilettel kapcsolatos ĺinkormányzati döntés (külĺinĺr-

l 
15) Jogĺ szeméĺy javárahaszonélvezetijog koÍIátozott időre, de legfeljebb Ötven évre engedhető; ahatározat|ulidőre alapított haszonélvezeti

jog titven évig áll fenn.



sen' de nem kizáró|ag a kozteľület-haszná,|atihozzáiárulás kiadása) meghozatala előtt a Tulajdo-
nossal egyezÍet.

18. A Tulajdonos váIlalja, hogy a kozhaszná|atra ćltadott területen az á||agmegóvási, karban-
tartási, takaľítási és szükség szeľinti felújítási feladatokat saját kĺiltségén el|átja. A Tulajdonos
vá||a|ja, hogy az ingatlan, illetve ingatlanrészek éľtékesítése esetén je|en szerződés szerinti jo-
gokľól és kĺitelezettségekről leendő vevőit - ide értve a tulajdonosi jogutódokat _ teljes körűen
tźĄékoztatja.

19. A Használó tudomásul veszi, hogy a 3522813 hľsz-ú ingatlanon megvalósítandó épületet
a Tulajdonos társasházzá a|akitja. Az a|apításhoz szĺikséges, jogszabaly által megkívant nyilat-
kozatot ahaszná|atjogának jogosultja a Tulajdonos által töľténő megkeresésétől számított 30
napon belril kiadja (pI., ha a tiírsashazi a|apító okiľat onkormĺínyzat źL\ta|i a|áitására szfüség
lesz).

Biľtokbaadás

20. A Tulajdonos kötelezettséget vźi|al aľra, hogy az ingat|anrészt az épület vonatkozásában
kiadott jogeľős használatbavételi engedély kézhezvéte|étő| szźmított 30 napon beliil megnyitja és
átadjaközhaszná|atésgyalogosforgalomcé|jára.

Vegyes rendelkezések

2I. Szerzőđó felek kijelentik, hogy a Tulajdonos belftjldĺjn bejegyzeĹlgazdasági taľsaság, a
Hasznźiőjogi személyiségű kozigazgatási szerv, így ingatlanszerzési és tigyletktitési képességfü
sęm kiziáľva' sem kor|átozva nincs.

22, Jelen megállapodást a Budapest Fővĺíľos VIII' keľĹilet Jőzsefváĺosi onkoľmźnyzatKépvi-
selő-testületének Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága ,...l20l7. (......) számthattrozatá-
va| jőváhagýa.

23. A jelen megállapodásban nem szabá|yozottkérdésekben a Ptk. rendelkezési az iľlínyadók.

24. Szerzođó felek jelen megállapodás szerkesztésével, valamint a Földhivata|hoz töľténő
benyújtásával, a ftjldhivatali eljaľásban való képviseletfü ellátásával megbízzźlk és meghatal-
mazzők a Molnar & Siklós Ügyvédi lrodát (székhely: 1065 Budapest, Nagymęző u,37-39.I.
em.20; ugyintézo: dr. Siklós lrĺ*i'* tigyvéd).

25. A jelen megállapodással összefüggésben fęlmerĹilő ügyvédi költségeiket a felek saját
oldďukon viselik, míg az ingatlan-nyilvántartási eljaľási ktiltség, avźitozási vazĺajz elkészítésé-
nek díja a Tulajdonost terheli.

26. Jelen hĺírom oldalból á||ő megáIlapodást a szerzodő felek elolvasás és éľtelmezés utiĺn,
mint akaľatukkal mindenben egyezőt képviseleti jogosultságuk igazo|ása mellett
helybenhagyólag a|áfuják.

Budapest, 2017.

Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefváro si onkormányzat

képviseletében

Kľedit Consult Kft.
képviseIetében



dr. Kocsis Máté
polgĺírmester

HasznáIó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika
aljegyzti

Fedezetet nem igényel.
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Pĺíľis Gyulané
gazdasagivezető

Tulajdonos

Ellenjegyzem:

ügyvéd



Metľon kÍt.
1 1 26 Budapest Kakukk Ú! 1 8/a

Levélclm:1102 Budapest Bod Péter u. 21/c
30 47438O8 metronkfr@l-online.hu

Munkaszám: 31-Fnü7

Méretarány: 1:1000
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Tény fe|jegyzése akaratunknak megfe|e|öen történt:

Budapest,2017.04-27.

KészÍtő:

Minőséget tanúsító:

vÁI,ľozĺsl vl,znd^lz
a 352f8/3 he|y rajzi szánlú 1tjldrés z|ct Lćny (kłizhasz-t.l,á|at cé|jára

átadott tertj let) ĺ.c |jcgyzćsćhcz

Adatszo|gá|tatás iktatószáma: 7206 4861 2017
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Az á||ami alapadat tarta|om az á||ami ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázis tartalmávaI megegyezĺk. Ez a záradék a ke|tezéstó| számított
egy évig hatá|yos, későbbi fe|haszná|ás e|őtt a vázrajzo| Ąra
záradéko|tatni ke||.

Budapest, 2017................'.. hó ............... nap

Változás e|ótti á|lapot Változás utáni á||apot
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