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A 92/2017. (IV.13.) számú határozat melléklete
l
1. sz. melléklet
a Coruin-Sétány pľojekt keretszerződós közłis mcgegyezésse| tiirtónő |czĺirásńľő| sző|ő
MEGÁLLAPoDÁS 3. sZÁM Ú ľvlToĺrsi.ľÁsA

mely létľejött egyrészrő| Budapest Főváros VIII. keľüIet Józsefvárosi Önkormányzat
(székhelye: L082 Budapest, Baross utca 63.67.; töľzskönyvi száma: 7357|5; adószánla:
|57357L5-2-42; képviseletébendr. Kocsis }r4áté polgármester (a továbbiakban:

onkormányzat)1

mrísrészľőla ,,CORVIN'' IngatlanfejlesztósÍ, Epítő és Váľosľehabilitácíós Záľtkiiľĺicn
Működő Részvénytáľsaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47.53. vII. em.;
cégtregyzékszárn: 0|-|0-044919; adószám: 13033268-2-42; Képviseletében:Tatár Tiboľ
igazgatősźtgi tag, Földi Tibor igazgatósági tag egytittesen (a továbbiakban: Befektető); és
harmadrészről Rév8 Józsefvárosi Rehabilitácĺós és Városfejlesztési Zártkörű,en Míĺktĺdő
Részr'érrytĺírsnsĺĺg
(székhelyc: 1082 Budupcst, Baross u. 63-67., cégjcgyzékszáma 01-10043548, adőszźtma: |2293005-2-42, statisztikai számjele: 12293005-7420-|1401, képviseli:
Pribelszki Szabolcs és Fernezelyi Gergely igazgatősági tagok, a (továbbiakban: Rév8)
továbbiakban egyiittesen ,,Felek'' kĺjzött az a|u|íĺott helyen és időben.

PREAMBULUM

(A)

(B)

Aláíľó Felek egyezően rogzítik,hogy az onkoľmányzat, aRév8 és a Befektető egymással
2003.július 24-énkerctszetzóđéstkötöttek (,,Keľetszerződés,,). A Keretszeľződés cé|ja a
Corvin-Sétrĺny Projekt két foprogramjának segítségévela varosľehabilitáció
megvalósíüísa közösségi szereplők és a Befektető együttmtĺködésével a
Keretszeľződésben részletesen meghatározott feltételrendszeľben (,,Pľojekt''). A
Keretszerződést aĺľrak Felei 2005. máľcius 20-án kiegészítették,és egységes szerkezetbe
foglaltĺák (a kiegészítettKeretszerződés, a továbbiakban: ,,Kiegészített
Keretszerződés'').
Felek egyezően rcgzítik,hogy az onkormanyzat, a Rév8, illetve a Befektető közĺjtt 2003.
szeptember 30-an ,,Megállapodas vételi jog gyakorIására t<iľténő kijelölésről 1. ütem''
tarew szerzőđéskeľült aláfuźsra, melyet a Felek 2005. maĺcius 20-én szintén
kiegészítettekés egységes szerkezetbe foglaltak (a kiegészített Kijelcilő Szerzĺídésa
továbbiakban :,,Kiegé szített Kij elöIő Szenő dés'').

(C)

Felek egyezíientögzitik,hogy az onkormanyzat, aRév8, illetve a Befektető közĺjtt 2014.
szeptember 15. napjan a Kiegészített Keretszetződés és Kiegészített Kijelölő Szerződés
valamint ezen szetződések valamint a Projekt Dokumenfumok alapján Megállapođás jtitt
|étĺea Corvin-Sétrínyprojekt kerctszetződés közös megegyezéssel történő |ezfuástľő|.
(,,MegáIIapodás'')

(D)

Felek egyezőenrcgzítik, hogy a Megállapodás végrehajtźsakeretében az onkormźnyzat
és a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektętési Alap (MNB lajstromszémla.. |2|2-9. székhely:
1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI.) közĺitt 2014. szeptember 15. napján Ingatlan
C ser eszer ző dé s II. E|o szerző dés került me gköté sre (,,E|ő szerző d és II.'')

(E)

Felek egyezőeĺrogzítik, hogy a Megállapodást és azBIószęrződés II-t 20|6.június 09. és
20|6. november 11. napjĺĺnközös megegyezéssel módosítottfü (,,Megállapodás 1.
számű Módosítása,,, ,,Megállapodás 2. számű Módosítása,,). Az Előszęrzodés II.
módosítás alapján az E|oszeruődés II. csomag' E|őszerz(ilđésII/A, II/B és II/C csomagra
keľült megbontásra. A Megállapod,ás 2. számú Módosítása a|apjén a II1C Csomaggal
kapcsolatos rendelkezéseket a felek hatályon kíVÍilhelyzeték, azza|, hogy u
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(F)

onkormĺínyzat tulajdoľlátképezo 1083 Budapest, VIII. kcľülct l}ókay J. u. 43' szánr alatt
ta|á|hatő ingatlan 4f00l|0000 tulajdoni hányad pá|áyzat útján keľüt érĺékesítésľe.

Felek egyezóen rögzítik, hogy a Megállapodás l/ó. szánrú nrellékletét a KözĺeľÜ|et
Program tekintetében eI maľadó munkákľa tekintettel m ód osítan i k ívánj ák.

(D)

Szerui5đofelek egyezően rogzítik, hogy a módosított Előszerződés II. szerinti
Cseľeingatlanok I|/A csomag tekintetében az Önkormányzat és a Futuľeal l'
Ingatlanbefektetési AIap 20|6. decembeľ |2. napján a|áÍrták a cseľeszeľződésII/A{,
amely cseteszerzódés II/A-I (,,Cseľeszerződés II/A'') a Futureal l. Ingatlanbefektetési
Alap letétkeze|oje jóvahagyott. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20||.
évi CLXXXIX. ttirvény 108/A. $ (1) bekezdése és a nemzeti vagyonĺól szóló 201l. évi
CXCW. tĺiľvény13. $ (1) bekezdése a|apján a CsereszerzódésIIlA a Kormanyhivata|hoz
benýj tásra keľiilt j óvah agy ást a,

A Kormányhivatal a |4l20I7|BPO8KER nyilvántaľtási szrímú(iktatási szárn:
BP/l010/00|53-2120|7), 20117. januáľ 24. napján kelt felhívásában kérte az
onkormĺínyzattő| a Csereszerzódés IIIA szeľinti ingatlanok csereéľtékevonatkozásában
az igazságugyi szakéľtői vélemény(Dr. MĺĺrkusGábor igazságngyi szakéľtő)
aktua|izá|tsál'.

onkoľmĺányzatmegrendelte a CsereszeľzóđésII/A és módosított E|(5szerződés II. szerinti
II/B csomag ingatlanok csereértékevonatkozźsźlbarl az igazságtigyi szakéľtői vélemény
a|<tua|izá]źsát.

A

Csereszerződés II/A és módosított E|őszeruődés szerinti II/B csomag ingatlanok
csereértékevonatkozásźlban az igazságugyi szakértői vélemény20|7 . maľcius 14, napjźn
elkészült (,,Aktualĺzált Szakéľtői Yélemény'').

(E.)
Az AktualizźLlt szakéľtői Véleményalapján módosultak a Csereszerződés IIlA-ban
meghatěrozott csereéľtékek,így az onkoľmźnyzat és a Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap a
2016. december |f . napjźn aláíľtCsereszętzódés II/A-t a Ptk. a|apjan közös megegyezéssel jelen
megállapodás módosításal egyidejulegaläításra keriilő új Cseľeszerzodés a|ttirásétva| felbontják
és Felek mind a IVA és I[/B csomag vonatkozásába Csereszetztĺdést íľnaka|á. egy okiratba
foglaltan, tekintettel arÍa) hogy a Módosított E|íĺszerzodésII. szerinti IVB csomag
vonatkozásában is bekövetkezett az ingatlanok cseľéjénekfeltétele, azaz a csereszerződés II/B
szerzłĺdésis aláírható.

(F) Felek egyezi5enrogzítik, hogy a Megállapodás 3.10. pontja szerinti hatĺíľiđőket
módosítani
kívĺínjáka fenti (F) pontban foglaltalaa tekintettel.

II. A

JELEN MEGÁLLAPoDÁS ľrooosÍľÁscÉI'ĺĺ

2.1

Felek a Preambulumban előadottakľa tekintettel módosítani kívránjfü a Megállapodást
(''Megállapodás 3. számű Módosítása'').

III.

MEGÁLLAPoDÁS MóDosÍľÁsĺ.

3.|. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás I/6. számű melléklet Közterĺilet
progľam részétaz a|źlbbiak szerint módosítják (módosítást piros betűvel szedett részek jelzik):
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Prźter utca /Futó utca Szigony u', út és járda
fe] Íĺletenaszfa|t bu rko l at
cseréje, a szükséges

kiegészÍtő
munkákka|,meg|évő
sze gé|y r1lj raép ítése,

bák loká| is
megoIdása, meglévő
v

ize|v ezetés i

h

i

közvilágításhá|őzat
szĹikség szerinti cseréje,
kiegészítése(kivéve a
Szigony u. és Bókay u.

2017.l2.3l. ĺtzzol,
hogt a

Onkclľnlányzat

onkornlányzal

Lez.6rási

szcľzödés szerinl

tnkormányzat
bcruház

ktjzbeszerzési

eljdrás alapjdn a
vóIIaIkozdsi
szerződés
megkötésre keriłI

20r7.06.30.

napjóig

közötti

páľatlan oldali
iárdaszakasz,)

Leonardo da Vinci utca /
Práter utca - ÜIlői út,
kockakő burkolat
e|szállítása, új aszfalt és

2017.12.31. azzal,

: hogy a
kiizbeszerzési
eljđrdsalapjdn a
beton pálya szerkezet építés
'.vdllalkozdsi
meglévő füldmunkára,
szerződés
meglévő szegé|y
mégkiitésrekeríil
'2017.06.30.
új raép ítése, j ár da aszfa|t
,napjdíg
burkolat cseréje,
közvilásítás kiépítése
Tömő utca / Leonardo da
2017;12.31. axxal,
Vinci uta - Szigony utca,
hogł a
kockakő burkolat
köżbeýzerzési
elszállítása, új aszfalt és
éljórds alapjdn a
beton pálya szerkezet építés

meglévő ftildmunkáľą

meglévő szegéIy

új raépítése,járda

aszfa|t

burkolat cseréje,
közv i|ágitás kiépítésa

Onkormánvzat

Lez,ätäsi
szeruódés szerint

onkormányzat
beľuház

onkoľmányzat

Onkormánvzat

Lezárási
szeľződés szerint

onkormányzat
beruház

váIIaIkozlźsi

szerződés
megkiitésre keľíi!
2017.06.s0.

napjdig

Nasytemplom utcától
'2017.12.31., azzal,
Corvin sétany / Leonaľdo
da Vinci uta - Bókay Jĺĺnos
' hogy a
utca (beleértve a
közbeszerzési
megvalósult Corvin sétrány eljdrtźs alapjón a
II. szakasz köztj átvezetést
vóIlaIkozási
a Leonardo da Vinci utcán
qzerző.dés
keresztĺil), sétĺány
mcgkötésre kerÍłl
díszburkolat,
2017.06.30.
növénýelepítés,
napjlźig
utcabútorok,

onkormányzat

Onkormĺányzat

Lezźrźsi
szerződés szerint

onkoľmányzat
beruhán

i|źryítás,
felé eső
6-6 méter széIes sávban
ideiglenes burkolat, azI. és
ko zv

a beépítetttömbök

II. sétányszakasz
koncepciójának,

anyaghasználatának

megfelelően
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Bókay János utca /Práter
utca. Tĺjmő utca, kockakő

onkornránvzat

2017.03.31

C)llkoľlnányzat

burkolat e|szá||ítása, új
aszfa|t és beton
pá|yaszerkezet építés
meglévő füIdmunkára,

|.czät.ási
szeretjdés szcrillĺ

tnkornrányzat
boruház

meglévő szegé|y
új raépítése,j

árda aszfa|t

burkolat cseréje ,

kózv i|źąitás kiépítése*

azzal, hogy elmaradó tétel
a

Bókay Jdnos utca jelen

3. Szdmú Megdllapodds
Módosítds 2. szdmú

mellékletétkěpező rajzon
ziild színnel ielölt teriilete

3.2. Szeruődő felek egyezoen rögzítik, hogy amennyiben a közbeszerzési eljarás eredménye
tekintetében jogorvoslati eljáľásra keriil so\ kizźľ.ő|ag a 3.l. pont szerinti szerződéskötési
20 I7

.0

6.3 0 .

hatándő megho sszabbodik

ajo

gorvo slati elj aľás időtaľtamával.

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben az onkormányzat a 3.l. pont szerinti 2017,
június 30. napja szerzódéskötési határidő tękintetében késedelembe esik' a késedelemľea
Megállapodás

3. 3

6. pont szeľinti szabtĺ|y vonatkozik.

3.3. A Megállapođás 116. számú melléklete a jelen Módosítás 1. számú mellékletétképező
számu mellékletre módo sul.

116.

3.4. A Befektető a jelen Megállapođás 2. szźlmúmellékletét képező rajzon elmaľadó tételként
szeľeplő Bókay Jiĺnos utcazo|d színnel jelöIt szakaszatekintetében a Ptk' 6:589 $ alapján a jelen
pont szerinti kcjzérdekű felajanlást teszi. Befektető vállďja ęzen szakasz alépítményénekés
burkolatrínak a Megállapodás V6. számú melléklete (elen 3. számú Megállapodás Módosítás l'
szźlmű melléklete) szerinti műszaki tartalomnak megfelelő (kockakő burkolat e|szźilítása,tlj
aszfa|t és beton pályaszeľkezet építésmeglévő földmunkáÍa, meglévő szegé|y újľaépítése
, jźrda
aszfa|t buľkolat cseľéje,közvl|źryitás kiépítése)megépítésétlegkésőbb 2018. december 31.
napjáig. onkoľmanyzat kijelenti, hogy az eÍ,lhez szfüséges tulajdonosi és egyéb hozzájáru\ásokat
Befektető kérésľehaladéktalanul megadj a.

3.5. Szerződő felek megállapođnak, hogy a Megállapodás 3.10. pontját az a|ábbiak szerint
módosítjfü:

,,3.]0. Szerződő felek eglezően rögzítik, hogy a Csereingatlanok II/A és Csereingatlanok II/B
vo

nat ko z ó s áb an a
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Szerződő felek mególlapodnak, ha az onkormányzat bdrmelyík Csomag Csereszerződés II-t
(Csereszerződés II/A, Csereszerződés II/B) nem írja alá vagl 2017. június l5-tg búrmelyík

Csomag Csereszerződés II. nem lrprül teljesítésre,a FUTUREAL I. jogosult az Előszerződés IItől vagl bármely Csomag Csereszerződés II.-től vagy a Csereszerződés II/Á-tól, Csereszerződés
II/B-tőI elállni. Ilyen elállás esetén a FUTUREAL ]. a Csereingatlanok II/A esetében
]00.000.000- Ft összegű, a Csereingatlanok II/B esetĺźben100'000'000- Ft összegű
meghilisulási kötbérre jogosult az onkormónyzattól, fi)ggettenüĺ ąttól, hogł a Csere Feltételek
milyen okból nem teĺjesültek. Az onkormányząt csak akkor nem koteles a katbért megfizetni, ha a
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feltételek teljesüléséta Befektető vagy a FUTUIł'EAI' ]. okozĺa, vagl jogszabcilslvúltoztÍ,s (nenl az
onkormányzaĺ rendelete) okozta, vagy az okozta, hog1ł a Kormtźnyhivaĺalbáľmelyik C',ĺ^Oma$
Csereszerződés II-t 20l7. június l5. -ig annak ellenére nem hagtĺa jóvci, hog, ąz ()nkĺlrmúnyzat
a kérelmet bármelyik Csomag Csereszerződé's II' alúírcźsĺźĺ
kÓvelő 5 munkanapon bellłl megfelel(í
benyújtotta,
vagy
elutasította.
A
Felek
kiielenĺik,
hog,, a kotbéľo,rszegének a
formóban
megállapításakor figłelemmel voltak arru, hogl a jelen Megállapodással a Befekteĺő - a
Csereszerződések teljesítésébenbízva - a Projekl Dokumentumok alapján az Önkoľmányzatot
terhelő szómos kötelezettség teljesítésĺlrőlvaląmint a hlsedelem és szerződésszegés miatti
jogkövetkezmények alkalmazásáról mondott le, valamint arra, hogł a Csereszerződés II
(Csereingatlanok II.) meghiúsulósa a Befektető illene a FUTUREAL l. egłébingatlanainak
értéh!ľeilletve az egész Corvin sénny fejlesztésére negatív hatással vąn, A Csere II
meghiúsulása miatt a fenti kötbéren túl sem a Befektető, sem a Futureal csoport más vdllalata
további igénnyel nem léphetfel. Ha a Csomag Csereszerződés II, bármelyike jogszabólyváltozás
(nem az onkormányzat rendelete) vagy a Kormányhivatat jóvóhaglásának hiónya miatt hiúsul
meg (ha a jóvóhag,,ás kiadásóra 2017. június l5-ig nem kerül sor, vąg/ ą kérelmet a

Kormónyhivatąl elutasítja), ą Felek az alábbi 3'II pontban meghatórozotl Alternatív Eljórást
kötelesek lebonyolítani az adott Csomag Csereingatlanok II' kolcsonos átruházásóra 20]7.
november 30-ig (kivéve, ha a pólyázatot bíróság előtt bĺźrkimegtámadja, mely esetben a
határidő 20]8. november 30). A fenti kÓtbért az onkoľmónyzat akkor is kateles megfizetni
FUTUREAL ]-nek, ha a jelen Megállapodĺźs alapján ą búľmelyCsomag Csereingatlanok II.
tekintetében az Alternatív Eljárás alkalmazására kertilne sor, de oz onkormányzat
szerződésszegése miatt (ígłkülonÓsen, de nem kizárólag amiatt, hog,, az adott Csomag
Csereingatlan II. nyilvános értékesítésére
határidőn belül nem ír ki pályázatot vagł nem alapít
elővásárlĺźsi jogot a Befektető által ktielah cégnek) bórmelyik Csomag Csereingatlanok II
kt)lcstjnÓs ótruházására nem lrerül sor. ''

Iv. EGYEB RENDELKEZÉSEK
rendelkezése a magyaľ jog a|apjźn
érvénytelen, jogszabźiyséľtővagy bírói úton kikényszeríthetetlen, akkor a jelen Megállapodĺĺs
módosítĺĺscsak a jogszabáLyĺak ellentmondó, éľvénytelen,illetve bírói úton kikényszeľíthetetlen
részben válik érvénýelenné,és mindez nem éľintia megmaľadó rendelkezések érvényességét
és
hatźiyát kivéve, ha a Megállapodás módosítás az érvénýelenrendelkezés hiányában
értelmezhetetlenné, vagy éľthetetlennéválna. A Befektető kijelenti, hogy ismeri az át|źlthatő
szervezetnek a nemzeti vagyonľól szóló 20II, évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdésének1.
pontjában foglalt meghatĺáľozźsát,és a nemzeti vagyonĺól szóló 20I|. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdésének l. pontjában foglaltaknak megfelelő źľt|áthatő szewezętnek minőstil.

4.|. Ha a jelen Megállapodás módosítás valamely

4.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás jelen Megállapodás módosítássď nem
érintett részei vá|tozat|an tartalommal maradnak hatályban és érvényben.
4.3. Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefuĺíľosi onkormźnyzat Képviselő-testĹilete [*] számú
hatźrozatával adott fe|hatalmazást a jelen Megállapodás módosítás alźtírására.
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4.4, Szerzodő felek jelen Megá|lapodás módosítást, mint tlz|cti akaratukkal nlirldcnbcn
megegy ezót

j

óváhagyó |ag írlák a| á.

Budapest, 20T7.l*l

Budapest Jĺózsefváľosi Onkoľm ányzat ,,CORVIN'' Ingatlanfcj|esztési, Epĺtő ćs
Dr. Kocsis Máté polgármester
Városrehabi|itációs Zńrtkőrtien Műkiidő
Részvónytáľsaság
Tatar Tiboľ igazgatősági tag
Földi Tibor igazgatósági tag

Rév8 Józsefváľosi Rehabĺ|itációs és
VáľosfejIesztésíZrt.
Pribelszki Szabolcs és Feľnezelyi Gergely
igazgatősági tagok
Fedezet:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

dátum: Budapest,

20|7'...,.

Páĺis Gyuláné
gazđaságivezető
Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából
dr.Mészár Erika
aljegyző

Melléklet:
I. számu melléklet: U6. szźtmtĺmelléklet
2.számu melléklet: Bókay Jĺános utca elmaľadó tétel és közérdekű felajánlással éľintett szakasza
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Mcgá||apodás I16. sz:Ánú nlcltók|ct - Köztcriitct Program
KöztcriiIet
Futó utca

/

/

Szakĺszhaĺár

Pĺáter utca . ÜIl(ii írĺ

Kisfaludy utca / Práter uĺca . Üllői út
Vajdahunyad utca / Práter utca - ÜIIői út
Práter utca / Józsefkörut

- Futó uĺca

Mcgvalĺĺsu|ńs
sĺáíusz-ł

McgvĺlósĺlÁs
bcruhńzó|ĺ

megva|ósu|ĺ

Szcľziĺĺ|ós ľzcľinIi
llcľtthrĺz,íl
Onkornlĺinyzot

megvalósult

()nkĺlľnlĺĺnyzat

Bcľcktct{ĺ

l}cfekĺcĺłĺ

Szcrz{ĺĺlés||.
(|

|

ós rcn dcz-ć

s

i

Szcrz{Jdćs l|,

megva|ósuIt

onkornlányzat

.|.clcpil

Bcfektctő

|ésrendcz-ćs i

Szcrz"{ĺdĺls Il.

megvalósult

onkornlányzaĺ

Befektető

Tclcpĺl|ćsľcndczr!si
Szcrződćs ll.

megvalósulĺ

tnkormányzat

Corvin Sétánv

Nagýemplom utca / PÍáter utca - Tömő utca

megvalosult

tnkormányzat

Corvin Sétánv KÍl

Corvin sétány / Nagýemp|om utca - Leonardo da

megvalósuIt

tnkormányzat

Befektető

Tömő utca / Nagýemplom utca - Leonardo da

megvalósult

onkormányzat

tnkormányzat

Nagytemplom utca /Tdmő utca - Ü|lői út

megvalósult

Vinci utca

,|'cIcpĺl|ćsrolldczr!si
.l'clcp

Corvin sétĺíny/ Futó utca . Nagytemplom utca

Vinci utca

Mcgjcgyzós

K|l
KÖzćrdckĺI kÖlelozcĺtsć8,
vá|la|ás

onkormányzat

tnkormányzat

Práter utca /Futó utca - Szígony u., út és jarda
2017.12.3I. azzal,
feluleten aszfalt burko|at cseĺéje, a sziikséges
hogy aközbeszrrzś,si
kiegészĺtő munkákkal,meglévő szegéIy
eljárás alapján a
újraépítése'vízp|vezrtésihibák Iokális
vallalkozási szeĺzódés
megoldása, meglévĺíkĺizviIágitáshálózat szĺikség
megkötésre keriil
szerinti cseréje, kiegészítése(kivéve a Szigony u. 2017.06.30. napjáig
és Bókay u' közôtti paratlan oldalijárdaszakasz)

tnkormánvzat

onkormányzat

LezÁrÄsi szerzódés szcĺint
Önkormányzat beruház

Práter utca (Bókay . Szigony utca között
páĺatlan oldali járdaszakasz)

2017.03.31

Önkormánvzat

onkormányzat

Lezáĺ ási szerződés szerint
Önkormányzat beruház

2017 .12.31. azzal,

tnkormányzat

Önkormányzat

|-ęzáĺ ási szeződés szeľint

Lęonardo da Vinci utca / PÍáteÍ utca - Üllői út'
kockakő burkolat elszállítása, új aszfalt és beton
p

á|y aszerkezet építésmeglévő ft

'ldmunkara,
meglévĺíszngé|y újraépitése, járda
aszfa|t
burkolat cseréje, kozvilágítás kiépĺtése
Jĺĺĺlosutca / Práter utca - Tömő utca,
|Bókay
|kockakő buĺkolat e|szĺl|ítása, tij aszfa|t és beton
p á|y aszeĺkezet építésmeglévő ňldmunkráĺa"
járda aszfalt
meglévő szegély újraépítése,
burkolat csereje , közvilágítás kiépitése azza|'
hogy e|maradó téte| a Bókay János utca jeten
3. Számú Megá||apodás Módosítás 2. számúl
me||ék|etétképező rajzon zö|d színne| jeIii|t

hogy a kÖzbeszerzési
eljaĺás alapján a
vállalkoási szeľzĺídés
megkiitésre kerĺrl

tnkormányzat beruház

tnkormánvzat

tnkormanvzat

Lezfu ási szerződés szerint
tnkormányzat beruház

Önkormányzat

Onkormanvzat

I-ęzárási szerzödés szerint
Önkormrĺnyzat beruhaz

Corvin sétány / Leonaĺdo da Vinci uta - Bókay
2017.|2.31. azzĄl,
János utca (beleerwe a megvalósult Corvin sétány hogy a kozbeszerzési
II. szakasz közti átvezetést a Leonardo da Vinci
e!áŕiis alapjáĺi a
utcán keresztÍil), sétány díszburkolat,
vállalkozási szerzQdés
növénýelepítés, utcabútorot közvilágítás, a
megkÖtésre kerül
beépített tömbök felé eső 6-6 méter széles sávban 2017.06.30. mpjáig
ideiglenes buĺkolat' az I. és II. sétányszakasz
koncep ciój ának, any agjasnń|atĺĺnak megfelel ően

Önkormanyzat

Önkormanyzat

Lezáĺ ási szerułSdésszerint
onkormányzat beruhrĺz

Szigony utca / Práter utca - Tömő utca' útfelület
javĺtás' új szegé|y építés,jardaépítés,kozvilágítás

2017.03:31

onkormiínyzat

Onkormrinyzat

Lezáĺás i szerződés szerint
tnkormányzat beruhlŁ

elmarad

Onkormányzat

2017.03.31

területe
Tömő utca

/

Leonaĺdo da Vinci uta - Szigony

utca, kockakő burkolat elszíllításą új aszfďt és
beton pályaszeĺkezet építésmeglévő

ftildmunkaĺa, meglévó szegély újraepítése,járda
aszfalt burkolat cseĘe, kiizvilágítás kiépítésa
Nagýemplom utcától

201'7.12,31. azzal,

hogy a közbeszerzesi
élj{ĺlásalapj{a a

vállatkoási

szerzÍj dés

:ňiegkotéšrę\erul'

2017.o6.30.napjáig

:

építés
Szigony utca / Tömő utca - Üllői úl

I-ęztlĺ ásj szerző dés szerint

Befektetó eltekint

,l

7
ll-'

ľömő utca / Szigony utca

-

Balassa utca

Balassa utca / Tömő utca - Apáthv lstván utca

clnlarad

Önkomlányzat

|,cz/rrńsi szcrz{ĺc|ćs sz'cľinI
l]r:|.cktclłĺ c|tckint

clnrarad

tnkoľInányz-aĺ

l-czárrisi szcľz.{Jdés sz"cľint

elnraraĺl

tnkormányzaĺ

Lczńľílsi szcľz{ĺtlćssz.cľiltl
Bcl.ckĺcĺ(ĺolĺckint

elmarad

Ĺ)nkornrányzat

I-czjrás í szonlĺdós szcrinĺ

Bcĺ.ckĺct{ĺc|ĺckĺllt

Apáthy Istvan utca

/

Balassł utÜa . BÓkay Játlos

utca

Bókay Jrínos utca

/

Tömő utca - Üllői út

I]cfcktctij eIĺckint
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rző dé s

1ľ.1y létĺejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáľosi

onkoľmányzat (székhelye 1082 Budapest, Baross utca 63-6J.; töľzskonyi szárna:

135715; ađőszáma:1573571'5-2-42; statisztikai szárnjele: 1'5735715-8411,-327-07,

képviseletében dĺ. Kocsis Máté.. polgarmesteÍ), ügyletkötői
IngatJantulaj donos I., a továbbiakban: onkoľmá nyzat

minősége:

rnástészről a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap, a magyat jog alapján
léttejöm iĺgaúanalap'amelynek MNB laistĺomszáma: I2I2-9, statisztikai számjele:
1,811,3774-()820-91'5-01', uJł3szátmz: 1,811,3774-2-42, szé|<helye: 1082 Budapest, Futó
utca 43-45. \II. emelet, amelyet törvényesen képvisel: Finext Befektetési Alapkezelő
Zfutköńen Mfüöđő Részvénytársaság székhelye:1082 Budapest, Futó utca 43-45.
VI. emeleĘ cégjegyzékszáma: 01-10-044934, statisztikai szálmjel: 13052502-66301'1.4-01,, adőszáma: 13052502-2-42, képviseletében:Kaĺa;i Péteĺigazgatőság1 tag
önáů|őan) ügyletkotői minősége: Ingatlantulajdonos II., a továbbiakban:
FUTU REAL t. Ingatlanb efektetési Alap
_ a továbbiakban együtt felek

-

között

a mal napon az alźtbbi feltételek mellett.

PREAMBULUM

A.

Önkormányz^t és a FUTUREAL 1'. Ingaianbefektetési AJap o4NB
|ajstĺomszáma: 7272-9. székhely: 1,082 Budapest, Futó utca 43-45. VI.)

2014. szeptember 15. napján Ingaiaĺ Csereszerződés
E|őszetződés keniLlt megkötésre (,Előszetződés II.')B . Előszerződés
201,6. júđus
09. napján módosításra kerúĺtaÍta' tekintettel, hogy

között

II.
II.
az

Előszeuőd,és II. szerinti cseĺeingatlanok 3 ingatlancsomłgÍa keniltek
megbontásra és igy csomagok onźllőan is elcseĺélhetőek (,Módosított
^
Előszetződés II.').
Előszetződés II. 201'6. novembeĺ 1'1'. napján
módosításĺa kertiĺ.t, amely módosítás alĺpján módosításĺa kerriłt
CsereingarJan II/B csomag teljesítésihatánđeje és felek a Cseĺeszetződés
I/ C csomag hatalyon kíviil he\yezték, affil,, hogy az onkotmányzat a
ailajdonát képező 1083 Budapest, \IIil. keniĺet Bókay J. u. 43. szám aJatt
taLáIhatő lngatlan 4200/1,0000 tulajdonl hányadot palyázat űýán éĺtékesíti.
(,Módosított Elős zerződés III.')
a"

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos

I.

Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l.

Ingat|anbefektetési Alap
képviseletében eljaĺ: Finext Befektetési A|apkeze|ó Zrt.
képvise|i : Kaľai Péter igazgatósági tag

^j

Ingatlantulajdonos II.

K&HBankZrt.

Letétkezelő
ű, if

10

[ĺ s--

f

C.

Szenődő felek egyezően rogzíĺ1<,lrogy a rrrĺidosított].'ilőszcrzőĺ]ćs

]1'

szeĺinti Cscrcingat]anok TI/A csomag tĺ::l<iĺrĺctélrcn}ielek 2016, cleccmbcĺ: 12.
napján a|őtítták a cseÍesfe rződé's Il/A-t, arncly cscÍcsfcfződés II/A.I a
Futuĺeal 1. IngatJanbefektetési Alap lctćtkczelője jőváhagyott,
^
Magyarctszág he|y önkormányzataitó| szóló 2011. évi CI-XXXIX. töľvény
108/A. s (1) bekezdése és a nemzetl vagyonról szóló 201'1. évi CXCVI.
törvény 1,3. $ (1) bekezdése a|apjátn
csereszerződés II/A
^
^
I(o ĺmá ny hjv ata|ho z b ený j tá s ĺa ke nilt óv áhagy áu a.
j

,\

I{ormányhivatal a 1'4/201.7 /BPOBKER nyivántattásí számu (iktatási
szám: BP/101'0/00153-2/201,7),201,7, január 24, napjátn kelt fe|hivásátban
kéĺteaz ÖnkormányfattőI a" cseĺeszeĺződésII/A szerinti ingatlanok
cseĺeéĺtéke
vonatkozásában az igazságýgý szakéttői véleménypr. Máľkus
Gábor igazságýgyt szakértő) akanLlzá|ását.

D. '\

A ingatlanok cseĺeéĺtékevonatkozáĺsá'ban az igazsźryýgyí
szakéttői vélemény2017. március 1,4. ĺapjźĺnelkészrilt (,Ąktua|lzá|t
Csereszerződés II/

Szakéttői Vélemény').

E.

Áz Aktuďizá]t Szakéĺtői Véleménya|apjáln módosultak a cseĺeszerződés

II/A-ban meghatárofott csefeértékek, így Szerződő felek megillapodnak, hogy a
2016. decembeĺ 1'2. napján aIáĺĺtcseĺeszetződés II/A-t a Ptk. alapján közös

rnegegyezéssel jelen új cseĺeszerzőđésII/A csomag aláĺrásá..val felbontják
jelen űj cseÍeszefződést (,Csereszetződés,) kötik meg a II/ A

és Felek
csomag

vonatkozásában.

1.1. A felek megállapodnak, hogy
n:lajdonában áJlő,
o

a

a FUTUREÁL 1.

Ingat7anbefektetési

Alap

a

BuđapestVIII. kenileti ingatlan-nyilvántaĺtásban 36195 he]ryrajzi szám alatt
felvett, |elenleg kivett beépítetlen terulet megjelölésű, 763 négyzetrnétet
ĺ;Lagyságl, természetben 1083 Budapest, VIII. kerulet Szrgony utca26. szám
alatt taláihatő ,,fe|iilvizsgĄat aJaLť,, 110.037.000.-Ft, áůtzlános foĺgalmi
adőva]' növelten 39 .7 46.99 0. -Ft csereéĺtékűingatlan.
1,

. a Budapest VIII. kertileti lngatJan-nyůvántartásban

36196 he|ynjzi szám alatt

felvett, kiveťt beépítetlenterrjlet megjelölésíi' 713 négyzetnéter nagysĘú',
természetben 1083 Budapest, VIľ. kerriłet Szĺgony utca 28. szám

onkormanyzat képviseletében:Dr. Kocsis Máté polgrĺrmester
Ingatlantulajdonos

I'.

E|lenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljiáĺ: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli : Karai Péter igazgatósétgi tag
Ingatlantulajdonos

II.

K&H Bank Zrt. Letétkezelő

"fu
11
tĺ{

J

,,felriłvizsgáIat alatt,, a|att ta|á,|hatő, 1'02.826.000.-ljĺ:, általírĺrĺ>sfor.galrrri
ađővaI növelten 1 3 0. 5 8 9. 0 20 -|i t c s ereéĺtékíi ingailan'
.

a fenti ingatlanok
Ingatlanok"

a

toaĺźbbiakbanegyiittesen:

,,F(JT(JREAL

.ĺ.

Ingatlanbýk,ĺetási

Álop

ogát áttuházza csefe iogcímen az aLábbiakban meghatátozásta
keľülő onkoľmá nyzati Ingatlanok tulaj do nio gátnak ellenében é" 5. pont
^, Alap
szerinti cseľeéľtékkiilĺinbözet FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési
tészétetöľténő megfizetésével az Onkormányzatta a 2. pont szeđnii
tulajdonj

b eie gyzési engedélyben.

A

felek rnegźllapodnak, hogy a Budapest Főváros WII. keľĹilet Józsefuárosi
onkormá rryzzrtt' a tulaj don ő,ŕlan á]7ő,
1,.2.

. a

Budapest VIII. kenjLleti ingatlan-nyivántatátsban 36260 helynjzi szám alatt
felvett, kivett beépítetlenteniłet megjelölésű, 874 négyzennéternagyság6,
természetben 1083 Budapest, VIII. kenilet Tömő utca ].8. szám aLatt taLźihatő,
1,26.045.000,-Ft, áůtaJáĺosforgďmi adőva] novelten 160.077,150.-Ft cseĺeéĺtékű
ingatJan. Aą ingatkftra a< Elrzil Hálóąati I!ft. jauára 4 nőgry,etnéteĺľeue79tĺĘog uan
byegeąue. Aąingatlanra a ,,CoRWN,'Ingatlanfq.lesątési, r,pm és Vĺźrosrehabititáciős Zĺt.
e

j

lőuĺźsĺźrl,ĺźsi
oga uan

o

b

ę/egl e ąue.

és a BudapestFővátos VIII. keniletJózsefváĺosi onkormányzattulajdonában
áJ7ő,a 1083 BudapestVIII. kerüeđingaian-nyivántartásban 36215hely:.ajziszámis'

tátsasházi töĺzslapon nylbvántaftott, Budapest, VIII. kerĹilet Tömő utca 28. szám
a]amtátsasházbanlévő
fszt. 1. aIati, 36215/0/ A/1 heIytajzi szítmi:', 2OÍn2 teriletű lakás a hozzá tartoző
49 3 / 1,0000 nrlajdoni hínyaddil'' 5. 0 1 1 000. -Ft csereértékűlakás,
fszt.2. alatt, 36215/0/A/2he\yrajzi számű,34 Ín2 teniletri takás ahozzá taĺtoző
B37 /10000 nrlajdoni hányaddal' 8.519.000.-Ft csereértékű lakás,
fszt. 3. alatĺ, 36215/0/A/3 he|ytajzi szátmű,, 30 Ín2 teniletĹí takás a hozzá' tattozó
739 /1,0000 nrlajdoni hátnyaddal,7 .517 .OOO.-FI csereértékűLakás,
fszt. 6. alaĹĺj, 36215/0/A/ 6 he\ytajzi számű, 93 ÍI.I2 teniletri lakás a hozzá' tattoző
229 0 / 1, 000 0 rulaj do nl hány addal, 21.. 9 5 9. 000. -Ft cs ereért ékő lakás,
fszt. 7 . alafr', 36215/0/A/7 heIyrajzi szátmil, 28 Ín2 teriletű Lakás a hozzá' tartoző
69 0 / 1, 0000 mlaj doni hány ađđil,.
7. 0 1 ó' 000. - Ft c s eteértékű' |akás,
fszt.1,Z. alatt',36215/0/A/12hýtajzi számi;-',20 m2 terriletű |akás ahozzá taftoző
49 3 / 1, 0000 tulaj đonihányađdal, 5. 0 1 1 000. -Ft cs eĺeértékíi
lakás,
.

.

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

IngatlanfuIajdonos

I.

Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingat|anbefektetési Alap
képviseletében eljár: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli: Kaľai Péter igazgatósági tag
Ingatlantulajdonos II.
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szesen 5 5. 033. 000. -l lt csere értékíitáĺsaslrázi lĺ ülĺjn tulajdĺ>ĺrľa.
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k,,,

tulaidoniogát áttuházza
FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési Alap
^
Ingatlanok tulaidoni ogának ellenében a FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési
A7apta a2. pont szerinti beiegyzési engedélyben cseÍe iogcímen.

Az onkoĺĺnányza'J. Ingatlanok közrit a
vonatkozó ĺendelkezéseszennt ÁFÁ

társashází albetétek átruházá'sa az
mentes.

Ápĺ r.v.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a 176/2008, CŕI. 30.) I(orm. ĺendelet 3. s (3)
bekezdése értelmében a fenti lakás ingatlanokról eneĺgetikai tanúsítványt lĺell
készíteni,melyről az Önkotnányzat köteles gondoskođni.onkormányzat jelen
szetződés aláĺrásátval a FUTUREAI 1 Ingatlanbefektetési Álapnak átađjaaz
energetikai tanűsíwányokat, melyeknek száma HET-0052O448, HET-0052O456,

HET-005 20 453, HET-005 20 45 4, HET-005 20 455, HET-00 5 20 450.
Ingatlanbefektetési A|ap az energetikai tanúsítványokat áwette.

FUTUREAL

1

onkorm ányzat feltételen és visszav onhatat|an hozzáiárutäsát adia aľlhoz,
hogy a 36215/0/^/thelytaizi szárnu, teľmészetben 1083 Budapest' Tömő u.
28. fszt.1'. száĺn atattl ingatlanon207585/7/2003/03.06.17. számon beiegyzett
e|ővásárLási joga töľlése kerüliön a csefe iogcíméntöľténő tutaidoniog

b eje gy zés s el

e

gyi dei űle g.

A FUTUREÁI

1. Ingailanbefektetési Ál"p Ingatlanok
Ingatlanok a továbbiakban együttesen: Csereingat]anok.

és af

Önkormányz^|7

A

Felek megillapígák, hogy az Önkormányzai Ingatlanok közut .a tátsashází
albetétek átĺaházása az AFA Tv. vonatkoző renđelkezéseszerint ÁF'\ mentes.
amit a Felek zz elszámolás során megfelelően figyelembe vesznek.

!:i

onkormanyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polglá'rĺnester
Ingatlantulajdonos

I.

Ellenjegyző ĺigyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljaĺ: Finext Befektetési A|apkeze|ő ZĺÍ..
képviseli: Karai Péter igazgatósági tag
Ingatl antulajdonos II.

K&H Bank ZÍt. Letétkezelő
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2. T ulaidoni og áttuházása

2.1. Felek az 5. pont szerinti cseĺeéĺtékkiilönbozet FU'l'UlŁE^]-

1

Ingatlanbefektetési ALap részéĺetöĺténő manđékta]anmegfizctó,se fcltételóvel, a
2.2. pont szerint ügyvédi letétbe helyezett ktilon nýIatkozatban (,,Beiegyzési

Engedély') átruházzák kolcsönösen egymásra a FUTUlt]]^]-

1,

Ingatlanbefektetési Álap Ingatlanok és az Önkormányzaĺ Ingatlanok tulajdonjogát
és az a|átbbiak szerint n:1ilatkoznak:

A FUTUREAL

1. Ingatlanbefektetési Atap feltétlen és visszavonhatatlan
hozzáiátu|ás át adj a aľl,lrloz, ho gy

o a BuđapestVIII. keĺtileti ingatlan-nyilvántartásban 36195 he|ynjzi szám a)att
felvett, kivett beépítetlenterĹilet megjelolésű, 763 négyzetnétet nagysäý,
természetben 1083 Buđapest'VIII. kerrilet Szrgony utca 26.,,feltilvizsý|at ala'tt,,
szám aJaĹt talá]hatő ingat)ann Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi
onkormá nyfat 1 / 1 aráný ĺ:laj đonjogáicseĺe i ogcímén,
o a Budapest \łIII. kenileti ingatlan-nyilvántattásban 361,96 helynjzi szám a|att
felveťt, kivett beépítetlentenilet megjelölésű, 71'3 négyzennétet nagysáý,
természetben 1083 BuđapesąVIII. kenilet Szigony utca 28. szám ,,feltůvizsgáJat
aLatt,, alatt talá]hatő ingaianta Budapest Főváros VIII' keľrilet Jőzsefvátosi
onkormáflyf^t 1 / 1. arány6 n-rlajdonjogáicseĺe iogcímén,

az

ingatlan-nyiluántartásba beiegyezzék és
Ingatlanbefekte tési AI,p tulaidoniogát tötőIiék

a FUTUREAL

1.

A

Budapest Főváros VIII. keľiilet lőzsefvátosi Onkotmányzat feltétlen és
visszavonhatat|anhozzáiátulásátadiaahhoz,hogy

.

VIII. kerúłetiingatlan-nyilvántattásban 36260 he|yrajzi szám afatt
^
felvett, kivett beépítetlentenilet megjelölésű, 874 négyzetrnéteĺnagyság6,
Budapest

természetben 1083 Budapest, \IIil. kenilet Tomő utca ].8. szám ,,fe|v\vŁsgál7at
alatt,, ůatt taLá]hatő tngaú^nÍa L FUTUREAI 1,. Ingatlanbefektetési /ťrap 1,/1,
aúnyű nrlajdonjoýt csere iogcímén
. és a Budapest Főváĺos VIII. keniletJózsefváĺosi onkormányzat nrlajđonában
aJ7ő, a 1O83Buđapest VIII. kenileti ingatlan-nyilvántatasban 36215 he|ynjzi számű.
tátsasházi törzslapon n5lilvántattott, Buđapest,VIII. kenilet Tömő atca 28. szám
a]atĺ társ asházb aĺ |évő
onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I.

E||enjegyző ĺigyvéd:

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljar: Finext Befektetési A|apkeze|ł5 Zrt.
képviseli: Karai Péter igąz gatósági tag

Ingatlantulajdonos II.
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1. a|attl,36215/0/A/7 helytajzi szíĺmű,2()m2 tcľülctri lakás ingadanĺ:a a
FUTURE'AL 1,, Ilrgatlanbefektetési .Alap 1/1 tányu tulajdonjogát cscľc
fszt.

iogeímén,
fszt. 2. aIatt, 36215 /0 / A/2 helytajzi szánú', 34 n2 tcľülctri lakás íngatJanta a
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Álap 1/1 atáĺyu tulajdonjogát cseľe

iagpíméĺr,
fszt. 3. a|attl,36215/0/A/3 heIytajzi számu,30 m2 területű lakás ingarJana a
FUTUREÁI 1,. Ingatlanbefektetési Alap 1/1 atáný rulajdonjogát cseĺe

iqgeoąęĄ
fszt. 6. a|atti, 36215 /0 / A/ 6 helytajzí számu, 93 m2 teriiletű lakás ingĺtlanĺaa
1'. Ingatlanbefektetési Alap 1/1 atáný tulajdonjogát csete

FUTUREAI
iogcíméĺł

fszt. 7. aIatí, 36215 / 0 / A/7 hýrajzi számu, fB m2 teriletíílakás ingatLanta a
FUTUREAI 1,. Ingatlanbefektetési Alap 1/I atáĺyu tuta|donjogát re

iogsímén,

fszt.IL. alatĺ, 36215

a FUTI]REAI

/0

/

A/ 12 he|ytĄzi

1,. Ingat7anbefektetési

számís', 20 fnz tertiletĹí Iakás ingarJaĺta

Alap

1'/1,

ańný

mlajdonjogát csere

io€gíméĺt'
az ing.atlan-nýIuántartásba beiegyezzék és a Budapest Főváros VIII. kenilet
Józs efwírosi onkotmányz ata tulajdonjogát törőIiék.
2.2. Felek megáJlzpodnak, hogy a Bejegyzési Engeđély9 eĺeđetipéldányát ügyvédi
letétbe helyezik a jelen okiĺatot szetkesztő és ellenjegyző ngyvédnélazt követő 2

ftettő) munkanapon beltił, hogy ^ jelen cseĺeszeĺződésKormányhivatal źttll
tőrténő jőváthagyátsról szóló levelet a FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési AIap a 9.
pont szerinti átvette. (,okirati Letét').

Az

oL<lĺati Letétet aLetéteményes üg1ruéd az ÉtesítésI. vagy azÉttesitésII.
kézhezvételenapjźtn Ýagy legkésőbb az ezt követ.ő 3 (lárom) munkanapon belil a
I<ladja a Felek tészéteés benýjthatja a Földhivata]hoz (e|járó Kormányhivatz|hoz)
a Bejegyzési Engedélyt ha az 5. pont szeĺinti értékkúlönbozet a FUTUREAI 1.
Ingatlanbefektetési Alap 5. pont szerinti bankszánláján jőváĺĺásĺakeriilt és ercőI a
2.2,1,.

Önkormárryzat képviseletében : Dr. Kocsis Máté polgáľmester
Ingatlantulajdonos I.

Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljar: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli: Kaľai Péter igazgatósźtgi tag
Ingatlantulajdonos

II.
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trUTUREAL 1,. Ingatlanbefektetćsi Alap íľásbeli nyilatJ<ozatl>an ćľtcsítcttc
(ÉrtesítésI.) a letéteňé''y..ügyvédet ,ugy o, onkoĺmá nyf^t. írásban órtcsítcttc

@'rtesítés II.) a letéteményes ügyvédet arľól, hogy az 5. pont szeĺ.inti összegct az 5.
pontban megjelölt bankszárĺ]aszámta ántalta és ezen leveléhez csatolja az átutalást
teljesítő bank eredeti igazolását az átuta\ás visszavonhatzt]an megtöÍtóntćľől.

Felek töĺekszenek arra, hogy aBejegyzési Engedély kiadása napja ć,s az,5. pont
szeĺinti összeg FUTUREÁL I. IngatJanbefektetési Alap tészérctöľténő megfizetése
napja egy ugyanLzoÍI a n^Porr töĺténjen meg.

Bejegyzési Engedély ügyvédi letétbőt történő 2.2.7. pont szerinti |<ladáľia
^
cs efeszefződés zátásának minő sril (, Cs eľe Zfu ása, ) .
2.2.2.

Az okltatl lrtét a

72. pont szerinti esetben vlsszajfu 3 (tfuom) munkanapon
belriĺ a Feleknek azt követően, hogy letéteményes ügyvédet a Felek kilön _ ktilön
Yagy együttesen értesítettéka jelen cseteszetződés felb ontásárőI és megktildték
letéteményes rigyvéd tészérccsereszeĺzőđés
felbontásáról szőLő aláúrt eredeti
nylJatkozatot is (elďlási ĺyilatkozat v^gy felbontó közös megállapodás), amely
esetben a letéteményügyvéd koteles a Bejegyzési h,ngedélyĺer.ávezetsi, hogy

,,érvénytelen''.

3. Önkormányzat az ,,Önkotmányzaĺ Ingatlanok', nrlajdonjogáta

,,FUTUREAL

1.

Ingatlanbefektetési Al"p Ingatlanok', onkormányfŻtÍ^ tönénő átntházásźlva|
egyidejííleg nlházza át cseĺe jogcímen a FUTIJREAL 1. Ingatlanbefektetési Alapn

FUTUREÁI 1. Ingatlanbefektetési AIap z,,FUTURE,AL 1. Ingatlanbefektetési
Al"p Ingatlanok', n-rlajdonjogát az ,,Önkotmányzaĺ Ingatlanok,, FUTUREÁL 1.
és a

Ingatlanbefektetési A|apn töľcénő átĺ,aházásátval és Lf 5. pont szerinti
értékküĺönbözet FUTUREÁL 1,. Ingatlanbefektetési Ál"p tészétetiĺtténő
rnegfrzetésével raházza át cseĺe jogcímen.

A

Szerzőđő Felek a ielen Csereszeĺződés aláírásával kérik a BFKH XI. Kertileti

.,Bejeryzési Engedély'' nJ.ilatkozat

BFKH X]. Kenileti

Hivatalhoz tötténő

számított 6 hónapos határidő elteltéig.
Önkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I.

Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési A|ap
képviseletében eljaĺ: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli : Karai Péter igazgatósági tag
Ingatlantulajdonos II.
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4. A felek ĺögzítil<, lrclgy a FUTUREAL 1. IngatJanllc:fcl<tctósi Álap szolgáltatĺlt-ĺ
ingatlanok értékc21.2,863.000 -Irt, amelyet 5] '4]3.010.-lłt általános foĺga|nri acl<i
terhel (bruttó 270'336.010,-Ft), az Önkormínyzĺttáltal szolgá|tatott ingatJarrol<
éĺtéke181.07B.000.-ITt, amelyet 34.032.1,50.-Ft ált'aláĺrcls forgalmi adó tcrlrcl
(bruttó 215.110.150.-IrĐ. tnkormányzaa Ingatlanok l<özül a társasházi albctétcl<
átruházásu az AFA TV. vonatkozó ĺeĺicletkezéieszeľiĺrtÁrĺ mentes. amit a lrclck
az elszámolás soĺán megfelelően figyelembe vettek.

A

felek a cseĺeéĺtékek
meghatározásánźl, kozjegyző által kitendelt Dr. Márkus
Gáboĺ igazsáĺgýgyi ingatlanfoĺgďmi szakértő 201,7. év március hónap 1,4. napjźm

kelt éĺtékbecslését
vették alapul.

5. ,\ felek

megállapodnak,

Tngatlanbefektetési ,\Inp javáta

a

cseĺeéĺték
a|apjáĺ a FUTUREÁL 1,,
mutatlcoző bruttő 55,225.860,-Ft éĺtéklĺtilönbözetet

hogy

az Öĺkotmányzat a cseÍeszeuődés hatáiyossá váůźsátől számitott 10 napon belriLl
frzeĺ meg a FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési Alapnak a K&H Bank Zn-néI
Y ez etett 1 0 20 7 00 6 - 5 0223 67 7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 b anks z áml án tö ĺténőátuta|ás s a].

6. A

felek megállapodnak, hogy a csereként szolgáltatott ingatlanokat äItalános
foĺgalmi ađőfrzetési kötelezettség teĺheli (kívévea tátsasházi albetéteket). Az 5,
pont szerinti bruttó 55.225.860_Ft összegrőI a bruttó 55.225.B60-Ft összeg
FUTUREÁL 1. Ingatlanbefektetési Ál"p bankszámláján történt jőváĺtáts napjával,
mint teljesítésinappal az /Jap előIegszánlLźĺt ĺi]lt |<t az Önkormányzat részéte.A
bktokát,łházás napjávaJ', mint teljesítésnapjával
onkormáÍ|yz^t a bruttó
^z
275.110.150,-Ft összegrő| szánlźtt źi]ltl<l a FUTURE,ÁL 1. Ingatlanbefektetési Alap
tészéte,
FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési Álap bruttó 270,336.010-Ft
^ig
^
mínusz az elő|egszán]a összege (bruttó 55.225.860_FĐ összegéĺő|szán7ätál]lítklaz
onkormányzut tészére.Onkormányz^t és a FUTURE,AL 1. Ingatlanbefektetési
A]"p megállapođnak,hogy ezen kettő számLa követeléseiket egymással szemben
beszźtmigák és így számlák pénzügyi rendezést nem igényelnek és az egymással
szembeni szánla ^
koveteléseiket a' számla összegek kölcsönös
beszámitálsáxa]
telj

esítettnek tekintik.

7.Á felek kölcsönösen kötelezettséget vá]lalnak a cseÍe tfugyát képező ingatlanok
blrtokának másik fé]lre va|ő átruházásfua. A biĺtokátĺuházásn attő| számitott 30
napoÍr beltil keniü sof' amely napon Lf 5. pont szerinti értékktilönbözet a'
FUTUREÁL,l' . IngatJanb efekteté si ÁJap tészércmegfiz etésĺekenil.

onkormrírryzat képviseletében : Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos

I.

E||enjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében e|jáľ: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli : Karai Péter igazgatósági tag
Ingatlantulajdonos II.
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Szerződő felek egyezően rögzíik, hogy a birtokátĺuházá'snak ĺrctrr a|<aclálya (a 8.
pont következményę| nem ďkalrnezhetőĺlĐ, h" a tséĺletiSzeru(ldćlł fclmĺrĺrclásľa
kertiĺt, de aBérIő még a BéĺletiSzetződés szerinti ingatlanokat hasznĺĺljaa l}ćĺlcti

Szerződés megszűnése napjáig.

8.

Ámennyiben valamelyik fél a biľtok átruházási kötelezettségc tckintetében
késedelembe esne, űgy késedelem minden megkezdett napjáta a késcdelcmmel
éĺintettingatlanok után^ a szerződést szegő féI köteles az érintett ingatlanok
cseĺeéĺtéke0,,l'o/o -ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni naponta
a másik félnek, amely a felmerülésekor esedékes.

9. Á felek megállapodtak,

hogy a cseÍesze nődés hatáIyossá vźiásának időpontjátő|
számitott hatáĺďők kezdetének azt a napot tekintik, amikoĺ a FUTUREAL 1.
Ingatlanbefektetési ÁI^p áwette az onkormányzat értesítését
aľĺől,hogy aFővárcsi
I{otmányhivata] a cseĺeszeĺződéshatá|yossá va]ásához sztikséges jőváthagyását
rnegađta,

,\

felek tudatában vannak, hogy Magyarctszág he|yl önkormányzatakő| szóIő
201,7. évi CL)o(xIx. töĺvény 108/A. $ (1) bekezdése szerint anemzetivagyonról
sző|ő 2071'. évi CXCVI. törvény 1,3. s (1) bekezdése szerinti versenyeztetés
me|]őzhető: c) a helyi önkormányzatiiajdonábanlévő ingatlan cseréje esetén. (2)
bekezđésértelmében az (1) bekezdés .) pontia esetén, ha a cserével érintett
^
önkormányzai vagyon éĺtékea vefsenyeztetésĺe vonatkoző törvényben eIőítt
éttéI<határtmeghaladja, az illetékes fővátosi vagy megyei kormányhivata| dönt a
csereügylet jőváhagyásfuőI. Á l{ormáĺyhivata| a csereügyletet jőváhagj^, ha az
egyes vagyontar.gyak &tékéreés L szeĺzőđésbenfoglalt egyéb vagyoní
kotelezettségvallďásra tekintette| az éttékatányosság követelménye megvďósul és
egyébkéntaz ugy|et megkötése Lf önkormányzat kötelező feladatalnak e|Látásavagy
gazđaságyérdekei szempontjából indokolt.
10.

A

jelen jogugylet az iđézetttörvényhe\y alapján a Fővatosi Kormányhivatal
jőváhagyásfua szorul. Az onkormányfat kötelezettséget vá)7al, hogy a jelen
szetződés alźĺĺásátés a FUTUREÁI l,.Ingaúanbefektetési ÁIap letétkezelő1ének
belegyezés megadását követő 8 naPon beltil kéri a Fővátosi Kormányhivatď
jőváhagyźsát. Á Kormányhivatal döntéséĺő| az onkormányfat _ annak
17.

kézhezvételétőlszámított

10 napon belril

IngarJanbe fektetési Álapo t ltásban.

értesítiFUTUREAI

1,.

onkormanyzat képviseletében: Dľ. Kocsis Máté polgrármester
Ingatlantulajdonos

I.

Ellenjegyző tigyvéd:

FUTUREAL l.

Ingatlanbefektetési A|ap
képviseletében eljár: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képvise|i: Karď Péter igazBatóső,gi tag

Ingatlantulajdonos II.

K&H

B ank

Zrt' Letétkeze|ő
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12. Ha a I{otmányhivat.al a jclen Csereszcĺződćs jĺivá|ltlgy/ast a Cseľeirrgatlĺlĺr<ll<
ismételt uýaértékelésétőltcszi fug6;ővé, akkoĺ a fclcl< l<ĺjtclcsc]< a Cseĺcingatlan<>I<
aktuáIis foĺgalmi éĺtékét,
lelretőség szeĺint a l<oĺábbi ćrtćkbecslćst végző
szakéttővel meghatáĺoft^tnl és a cserét a (]scľcszerződé,s éttclcnrszcľű
módosításáva| * az aktua|ĺzáit forgalmi értékekfigyclembcvótclével végľclrajtani
feltéve, hogy az étté|<kilönbözet összege nem változik tobb, mint 20.000.000 l..t-tal
a Cseĺeszeĺzőđés
tekintetében. Ha
éĺtékkülönbözet vá|tozása ezeÍl
^f
érté|<hatatokat meghaladja, akkoĺ aĺnak a félnek az fuásbe|l kezdeményezéséte,
akinek a hátĺźnyán^az értékktirlönbözet ezeĺ éttékhatfuoknál nagyobb mértékben
vá|tozlk (,Sételmet Szenvedő Fél,) a felek cseÍe helyett - a Cseĺeszetződés
megszüntetése mellett af
eljfuást (,AlteľnatívEliátást,) kötelesek
^Lábbi
v égrehajtani a C s eĺe ingatlanok tula cl o n j o gának kö lc s o n ö s átnház ás ána:
j

. af

onkormányzai Ingatlanok együttesen történő éĺtékesítésére
kitirítéstkövető vłgy az Álternatív F,ljfuást szükségessétevő^

könilmények felmenilésétől (amelyik a későbbi) számitott 30 napon
belúl nyilvános pá|yázatot t 1<l z voĺatkoző jogszabźiyokban e|őíttak
szerint.

.

az Önkotmányzat sikertelen

pźůyźĺzat
esetén, a páIyázatot mindaddíg

ismétli, amigaz éttékesítés
sikeĺĺe|ját;

o ha a FUTUREÁL

1. af onkormányzai Ingatlanok t-,ilajđonát a
nyilvános éĺtékesítés
soĺán megvásáĺoLja, a Felek af albetétekĺe
v onarko ző adásvételi szerző déss el egyide jí3leg ađásvételisz erző đést
kotnek a FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanok
Önkormányzut áltďi megvásáiásfuőI is az fuáĺnyađőéĺtékbecslésben
meghatatozottvételáĺon.

13. A cseĺeéĺtékkúlönbozetĺől a FUTUREÁL 1,, Ingatlanbefektetési AI"p
bankszáĺnláján tortént j.ővźĺĺásnapjával, mint teljesítési nappal af Ál"p
e|őIegszámlát őJ]lt |<ĺ az onkormányzat részéte.Az Ingatlanok biĺtokátĺuhźnása
napjátvil, mint teljesítésnapjávalaz Önkormányzat az áItala szoLgaltatoľt ingatlanok

csereértékénekmegfelelő összegről szálm7át áJJlt ki a FUTUREAL 1.
Ingatlanbefektetési A7ap részéĺe,míg a FUTUREÁL 1' Ingatlanbefektetési 1.Iap az
íitala szolgaltatott ingatlanok cseĺeértékénekmegfelelő összeg mínusz
^z
elő|egszőnia összegéről szánlát á]]it ki
Önkotmányzat részéte.Az
^z Alap megállapodnak, hogy
Önkormányfat és a FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési
ezen kettő számla követeléseiket egymássď szemben beszá^,iák é. gy z száĺĺůáŕonkormĺínyzat képviseletében : Dr. Kocsis Máté po| garmester
Ingatlantulajdonos

I.

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljár: Finext Befektetési A|apkeze|ő
képvisel i : Karai Péter igazgatósági tag

Ellenjegyző ügyvéd:

Zĺ.

Ingatlantulajdonos II.

K&HBankZÍt.

Letétkezelő
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il
pénzigyi rendezést nem igényclnck ćs

cgymással szcnrbcni

szálrr]a

^z
követeléseiket a számla összegek kölcsönŕjs bcszámitásával
tcljcsítcttĺrclĺtclĺiĺlti]ĺ.
1'4.

Csereszetződés megszegése miatti elállás

Ha

a

Csereszerződés tekintetében a csefc ingatlanbejegyzéséhezsztikséges nylLarkozatokat nem tcszi -"g, .l'ugy

Onkormányz^t

^z
nyl7vántartásba való

az 5. pont szerinti értékkriLlönbözetet nem fizeti meg 15 naptán napon beliil, ,^gy
^
11. pontban meghatátozotthztándőíg a I(ormánýru""t"l jőváthigyását nem Ĺéri
meg' a FL]TUREAL 1,. Ingatlanbefektetési Alap jogosult a Csereszeĺződéstől
e-lállni. Ilyen elái]ás esetén a' FUTUREAL 1,. Ingatlanbefektetési Alap a
Csereszerződés tekintetében 100.000.000.-Ft (százmillő forint) osszegri
meghiúsulási kötbérre jogosult az Önkotmányzattól, fiiggetleniil attól, hogy a ĺeňti
kötelezettségek milyen okból nem teljesültek.

Cseĺeszerzőđés
tekintetében a szerződésszegés miatti e|á]Iästa csak akkor van
lehetőség,ha a nem sfetfődésszegő féI a szerzőđésszegésorvosolásáta legalább 30
napos pőthatánđőtbiztosítotĽ,de az is eĺedménytelenril telt el.

Az

onkormányzat csak akkoĺ nem köteles a kötbéĺt megfizetni, ha a
Cseĺeszeĺződésmeghiúsulását a Befektető vugy L FUTUREAI 1'.

Ingatlanbefektetési Álap, vugy jogszabályváItozás (nem az Önkormáflyf^t
ĺendelete),YLEY az okozta' hogy aKormányhivatal Csereszeĺzőđést201,7.június
15.-ig annak ellenére nem hagyta jővá, hogy az onkorĺrrányzat a kérelmet a 1,1.
pontban meghatarczott hatándőig megfelelő formálban benyújtotta' vagy
a'
^zt
I(ormányhivatal elutasitotta, đeebben az esetben a Felek az /ťrtetnaúv E\jfuást

ko tele s ek v égr ehajtaĺll.

Á

fenti kötbért az tnkormányzat akkoĺ is köteles megfizetni, AlteĺnatívELjfuás
aJkz|mazásáĺa keniüne sof' de az onkormányzat szetzőđésszegése(így ktilonösen,
de nem |<lzfuő|ag amiatt., mert az onkormányzat nyilvános értékesítésrc2017.
szeptembeĺ 15-ig nem ír |<l pőJyázatot és emiatt a Csereingatlanok kölcsönös
átruházásáta 201'7. novembeĺ 30-ig nem kenil soĺ. (A Csereingatlanok kölcsönos
źfiruháLzásátameghatátozottz}1,7. novembeĺ 30 -ihatźndő 201,8. novembeĺ 30.-re
módosul, ha a pályáfutotbtőság előtt haĺmađikszem é|y megámađja,)

,\ feĺrti köľbért az tnkormányzat akkot is köteles

megfrzetsi, ha a
CsereszeĺzőđésekmegszüntetésĺekerĹil és az 1.Jtetnaúv E|járás a]kaImazásáta
keniłne sor' de af onkormányzat szerzőđésszegése(így krilönösen, de nem
onkormányzat képviseletében: Dr' Kocsis Máté polgármester
Ingatlaĺtulajdonos I.

Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében e|jar: Finext Befektetési A|apkeze\ii Zrt.
képviseli : Kaľai Péter igazgatósági tag
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Önkormányzat a nyilvĺínĺlľ;
ć:ľtćlrcsítósćĺc2017,
^zpál|yázatot) és emiatt a jclcĺr Cscľc II/A IngaĺJaĺrĺllĺ
augusztus 15.-ig nem ít kl
kölcsönös átruházásátn 2017 novcmbcr 30-ig nem ]<cľül soľ. (A Csorlrag Cscĺc
II/ A Ingatlanok kölcsönĺls átĺuházásfua meghatátozott 2017 . novembeľ 30-i
hatánđő 2018. november 30.-ĺa módosul, ha a pá|yáz^tot bíľóság előtt lraľrnadik
s zcmćly meg!źlmađja.)

klzáńIag amiatt, meÍt

.

Áz Önkormányzata meghiúsulás miatt kötbér ťĺzetés&eakkoĺ is köteles, ha

o a pŕiyázat

a|apján a |<lirástőI számitott 1'20 napon beltil nem hírdet
eĺedményt,

. L páIyázat

eĺedménytelenségeesetén a koĺ:ábbi páĺ|yázat
eĺedményhfudetésétőI(vagy ha
páIyázat eĺedményétpeĺük,
^
jogeĺős ítéletmeghozatalánóI) számitott
ó0 napon nem ít ki tlj^

páiyázatot;

o ismételt eĺedménytelenségesetén a pá|yáztatást a Íenĺhatárid.őkkel

mindaddig nem ismétli meg, amígpźiyázateredményesen zánl' azzal,

hogy a' második

eĺedménytelen pźĺIyázatotkövetően

Lz

o nkormá ny zat kö teles új, kiválas ztott sf'akértő áitďla meghatátozott
fo rgďmi értékalapján fo lytatrri a p áIy áztatást.

'Ą felek kijelentik, hogy a kötbéĺ összegének a megállapításakor' Íigyelemmelvoltak
ana,hogy a Befektető (COR\IIN Zĺt.) - a Cseĺeszetződések teljesítésébenbizva _ a
Projekt Dokumentumok alapján az Önkotmányzatot terhelő számos kötelezettség
teljesítésétőIvalamint a késeđelemés szerződésszegés miatti jogkövetkezrrrények
a|kaJrnazálsátő| mondott le, valamint aÍta, hogy a Cseĺeszerződés meghiúsulása a
Befektető i]lewe a FUTUREÁL 1. Ingatlanbefektetési Á.lap egyéb ingatlanalnak
étték&eilletve af eýsz Corvin sétźnyfejlesztéséĺenegatív hatással van. A
Csereszeĺződés meghiúsulása mjatt a fenti kotbéren tril sem a Befektető, sem a
Futuĺea] csopoft más vá|la|ata további igennyel nem léphet fel.

15.A felek

megállapodnak, hogy bármelyik fé| jogosult elá]lni
Cseĺeszerzőđéstő|a másik fé|hez intézett nyilatkozattal akkoĺ is, ha:

a)

a

jelen

ĺzpjőig a Fővátosi Kormányhivatal jőváhagyása
. flem áIl ĺendelkezéste, feltéve, hogy az onkormányzat a kéĺelmeta ,!',l'.
2077.

p

év június hónap

15.

ontban meghatátozott iđőber''

^z

e|őlt

fotmában benpj totra;

onkormĺíĺryzatképviseletében : Dr. Kocsis Máté polgrĺľmester

Ingatlanfulajdonos

I.

Etlenjegyz<ĺ ügyvéd:

FUTUREAL l.

Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljiáľ: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képvisel i : Karai Péter igazgatósági tag
Ingatlantulajdonos II.
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b) a lrővárosi l(ormánylrivatal a jĺiváhagyását ncm adja lncg (ĺr l<ćĺclľlrct
e]utasította),

c) Foldhivatal báľmelyik jelen Cscĺeszctződé'sbcjegyzési kćľclmćtjogcľőscn

elutasítja és az elutasítás oka szeruőĺlésmť>closítássalsem orvosollrató'
đ)aFőválĺosi Kormánytivata| a jőváthĺpryást a Cscľcingatlanok újľaéĺtékclésćtől
teszi függővé és az uýaértékeltszakéľtői vélem ény szennt az éĺtékkülönbozet

a 1'2. pontban

meghatározott méĺtéknél
nagyobb éľtékbenkeľúl
meghatátozásta és a Sérelmet Szenvedő Fél Álternatív E|jáństkezdeményez,
Á jelen 15. pont a), b), c) és đ)pontjában meghatárofott esetben az e!áiást
követően a Felek az /ťlternaúv EIjáńst kötelesek lebonyolítani.

A

felek kijelentik, hogy ismerik aPolgán Törvénykönyvról szőIő 201,3, évi v.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) ó:118. s (1) bekezdésében foglaltakat, mely szerint,
ha a szetződés hatályosságához jogszabáty harmadik szeméIy beleegyez ésétvagy
hatőság jóváhagyását teszí szfüséges sé, a beleegyezéssel vagy a jőiáhagyássa]- a
szetződés megkötésének íđőpontjátavisszamenőleg vá]ik hatályossá. A (2)
bekezdés éĺtelmébena beleegyezéstőIvagy jőváhagyástő| tönénő nylJatkozattételig,
valamint a nyilatkozuttételÍe megszabott hatáĺdő leteltéig felek jogait é.
kötelezettségeit a fiiggőben lévő feltétel szabáJyu szerint kell^megítétni. A (3)
kimondja, hogy a szetzőđésnem válik hatźůyossá, ha a harmadik szeméIy a
vagy ahatőság a jóváhagyást nem adja meg vagy ha a:ĺ;ől a bármeiyit.
!9leegy9zést
féI áItaI a másik féllel közölt megfelelő hatánđőn belril nem nyilatkozik. Á Ptk.
6:1'1.9. s (1) bekezdése éĺtelmében,ha a szetzőđéshatá)ya nem állt be, vagy a
szetződéshatátlyártvesztette - ideéĺtveaztaf esetetis, ha aszetzőđéshezahaĺlĺ,-adlk
szem€Iy beleegyezése vagy a hatőság jővá,hagyátsa hiänyzlk, vŻEv
megtugađtźix- a
^ft
szetződés teljesítése nem követelhető.
16.

17.A nemzeĺ vagyorľól sző|ő 201'1. évi CXCVI. torvény 1.3. s (2) bekezdés
értelmébena nemfeti vagyon tulajđonjogát átĺuhäzrĺtermészetes személy vagy
át]áthatő szervefet tészérclehet.
FUTURE,ÁL 1,. Ingatlanbefektetési Atap
'Ą.
kijelenti, hogy ismeri az átláthatő szewezetnek a nemzei vagyonrő| szőIő 201.1. éw
CxCvI. törvény 3. s (1) bekezdésének 1. pontjźtban foglalt meghatározását, A
FUTUREÁL 1,.Ingaianbefektetési Alap kijelenti, hogy a neĺrrzeđvagyomőI szőIő
2071'. évi CXCVI. törvény 3. s (1) bekezđésének1. pontjában fogtaltaknak

megfelelő árJáthatő sz

efrr ef etnek

minő sul.

18. A felek ismerik az ingatlanoknak jelen szerződés alárcásának iđőpontjźhan
érvényesađatuttatalmaző rulajdoni lapokat és tudomásuk van aĺ:őL, hogy a
s z olgaltato tt ingatlano kat az E,LMU jav ára v ez eték o g teĺheli.
j

onkormĺányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlanfulajdonos

I.

FUTUREAL

1. Ingat|anbefektetési

E||enjegyző ügyvéd:

Alap

képviseletében elj ar: Finext Befektetési A|apkezelő Zrt'
képviseli : Karai Péter igazgatósági tag
Ingatlantulajdonos II.

K&H Bank Zĺ' Letétkezelő

22

14

E'zen vefęték jogokat kivćvc a felek kolcsönösen Sfavatoljált a cscľc t'fugyá,t |<ć1lcző
ingatlanok peĺ-, teheĺ- és igénymentességét,kivéve vczctó|<joĺłot' ĺ\ fclck kijclcntik
és szavatolják, hogy az ingatlanokat semmilyen^tcľhck ncm éĺintik,l<ivévc
Vefetékiogot' s nem kötöttek olyan szerződést és nincs folyamatbaĺr olyan c|já,ńs,^
amelynek eredményeként a bátmelyík cseĺe táĺrgyát képező ingaďanĺa báľĺnelyik
szetzőđő felet vagy harmaďk személyt illető jogok vagy teĺhck kerĹillretnónek
b ejegy z ésľeaz ingaúan- ny:Jv ántartásb a.

Önkormányzat tudomássa| bfu aľĺől,hogy a FIJTURE,AI- 7, Ingat]anbefektetési
ÁJap a rulajđonát képező 361,95, 36196, helyrajzí számu ingatlanok is érint.ően a
GRUND 8 Kultuľáils Yagyonkezelő és Szo|gá|tató Koľlátolt Felelősség{í
Tfusasággal (székhelye: 7082 Buđapest,Leonardo da Vinci utca 47.;
cégegyzékszáma: 01,-09-867710, ađószámaz 1,3681,414-2-42, statisztikai számje\e:
1'3681'41,4-6820-713_01), mint bérlőve| gépjátmű parkolő hasznáJata cé|jából bérleti
szetzőđéstkötött. A béĺletiszetzőđésta FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap a
jelen Cseĺeszerződés hatályossá váJása napját követő 5 rnunkanapon belil
felmondja a béĺletiszetződés szerinti 10 napos felmondási idővel.

L9.

A

felek kijelentik, hogy a cseÍe tfugyát képező ingatlanokat kolcsonösen

megtekintették és azokat áItz\llk megismert

áJIap

otban

cs

erélik el.

20. A felek

kijelentik, hogy egymással szemben semmilyen ađatot,könilményt
v^gy téflyt a másik fel elől nem titkoltak el, illetve el nem hallganak, amely a
csetesfefzőđésselkapcsolatos kötelmek teljesítésétés jogosultságok gyako:/lásźtt
utóbb korIátozná', vagy |<lzfuná. A felek a cseÍesf eĺzőđéssel kap csolato s valamennyi
lényeges kérđésĺől
egymást tájékoztatták, ezért kijelentik, hogy eĺĺefi'gyelemmel
utóbb egyik szeruőđő fél sem hivatkozhłt a szerzőđésérĺénytelenségére
tévedés
jogcímén.
vagy megtévesztés

A

felek a cseÍe szerződés szeĺkesztésére,ellenjegyzésérc, valamint az ingaďan
nyllvántartási eljfuátsban való képviselettikĺe megbizást és meghataJmazást adnak a
Dr. Báünt Tibor Ügyvéđilrodának (székhelye: 1052 Buđapest,Régiposta utca 1'2.I.
emelet 3., képviseli: Dĺ. Bálint Tibor iigyvéd).
27.

A felek

kijelentik, hogy a cseÍeszeruőđésvďamennyi tárgykórében ĺészletesios
felvilágositźst kaptak a szetződést szerkesztő és ellenjegyző ngyvéđtőI,iđeérweaz
ađő- és i]letékvon zatokat is.

22.

onkormanyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos

I.

El|enjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l.

Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében elj aľ: Finext Befektetési A|apkezeló Zrt'
képviseli : Karai Péter igazgatósźlgi tag
Ingatlanfulajdonos II.
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23.

A

felek kijclentik, hogy az adásvéteh szeru(>tjós rrriĺlĺ]enbcĺraz ügylcĺ.i al<aľatul<at.
tükĺözi, megcĺősítik, hogy a szerződés taľtalma mindcn tclĺint.ctbcn mcgfclcl az
ügyvédekĺrekaclott utasításuknak.

Budapest Főváros VIII. kenilet |őzsefvárosi tnk<lrmányzat l(é1rvisclő-testületc
1,53/2014 őrIil.z7.), 14O/201o ýI.oz'; valamint a |*]számu hatfuozatáva| adott
fe]hata|mazást a jelen cseĺe szetződés alákásáta,
24. A vagyonátĺuházási i]letéket mindkét fé| az áItala me1szetzett ingatlanok után
viseli azzal, hogy Budapest Főváĺos VIII. kenilet Józsefvátosi onkotmáĺyzatát az
illetéktorvény 5. s (1) bekezđésénekb.) pontia alapján teljes személyes
illetékmentesség illeti meg, ezéttl]]etékfizetésikotelezettségnem terheli.

A

felek a saját oldalukon viselik a szetződés szeĺkesztésének,elkenjegyzésének
és foldhivatď előtti képviseletnek a koltségeit és úgyvédimunkadíját. Á
^
tulajdonosva|tozás ingatlan-nyl7vántartásban való áwezetésének díját a fe|ek az
általuk ĺĺ;regsfeffett.ĺngaďanok száma alapjźtn a saját oldalukon fizetik meg.
25.

26. FUTUREÁI 1,. Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy Magyarctszágon

bejegyzettjogi személy, onkonnányzatkijelenti, hory jogi személy. Felek kijelentik,
hogy eliđegenítésiés szetzésíj"s"kkorlátozva nincsen.

FUTUREAL 7.

Alap kijelenti, hogy mint íĺgarJanalapaf
illetékekĺő| szőLő 1990. évi XCIII. törvény 23/A. $-ban foglaltak a|apján,
Ingatlanbefektetési

kedvezményes' ZoÁ-os vagy onszetzésiilleték ftzetésétejogosult.

27.

A

jelen csereszerzőđésbennem szabá|yozott kérdésekĺea Ptk. szabáIvu az

ľ'ányađőak.

A

Felek

a

csefesfetződést - mint akaratukkal mindenben megegJer
felolvas ás és ételme zés után saját kezítleg, helybe nhagy ő|ag aláĺĺĺjiľ..

28.

őt _

onkormanyzat képvise|etében: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

Ingatlantulajdonos

I.

E||enjegyzí5 ügyvéd:

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljráľ: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli: Karai Péter igazgatósági tag
Ingatlantulajdonos II.

K&H Bank Zrt. Letétkezelő

&, ,,
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ló

A

csefesfeÍződést szeĺkcsztő ós ellenje gyző ugyvć'd t.allúsítja, lrogy zr jclcĺr
szerzőđésa Felek kinyilvánított akantának és a jogszabátlyoklral< rncgfclel, t<lvábll.{,
hogy a szetződésben megelölt lrelek a|áíńsavalódi.
29.

Budapest, 201,7. ápĺilis
Budapest F.őváĺos VIII. kerulet
J őzsefvátosi Onkorm ány zat, mint
cseĺélőfél képviseletében
dĺ. I{ocsis Máté polgármesteĺ
Ingatiantulajdonos I.

A

FUTUREAL

1.

Ingatlanbe fcktetési Alap
képvis eletében: Finext Befektetési

Alapkezel ő Zfutkörű'en Működő
Részvénytfusaság
képviseli: Karu Péter igazgatősźls t"g
Iĺrgatlantulajdonos II.

szerzőđéstszeĺkesztettem és ellenjegyzem:

Dĺ. Bá]int Tibor ügyvéd
Dĺ. Bálint Tibor ÜgyvéđiIĺoda
(1052 Budapest, Régiposta utca 1'2.I/3.)
Ellenjegyzés kelte: Budapest,201'7 . április

Á FUTUREÁI

1. Ingatlanbefektetési Alap Letéttezelője a jelen Cseĺeszerződéshez a2014. éuIXVI. torvény ó4. $
(9) bekezdésénekf) pontja és a 78/2074. (III. 14.) Korm. rendelet 38. s (3) bekezdésére bekezdése a|apjáĺ a
beleegyezést megađom:
Budapest, 2017.

év hónap

K&Il Bank Zĺt'

.... napján

I-etétkezelő
képviseletében el|ár:

Név:'....... '. '.
Beosztás:.......

Mel]ék]etek:
,ĺ.
s7źnźnellékbl: IngatlznokTARARNET

nndsęnől

lehíaoĺt takjdoxi lapjai

li:

onkormányzat képviseletében: Dr' Kocsis Máté polgáĺ.ĺnester
Ingatlantulajdonos I.

FUTUREÁL l.

Ellenjegyző ügyvéd:

Ingatlanbefektetési Alap

képvisel etében elj ar: Finext Befektetési A|apkeze|ó Zrt.

:itl

képviseli: Karai Péter tgaz9atoságl tag
Ingatlantulajdonos II.

K&H Bank Zrt. Letétkezelő

ú,
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*. ľ ('tĺl,Ł.ľiĺ'.

l'..,iĺi..1-'1,i

Ingatlan Cs eĺe sz

rr/B

e

rz ődé s

tľ.ly létĺejött egyré,sztőI Budapest Főváros VIII. keĺiilet Józsefuáľosi
onkoľmáflyzat (székhelye 1,082 Budapest, Baľoss utca 63-67.; töĺzskönyi

száma:
735]1,5; ađőszáma 15735775-2_42; statiszđkaiszámjcle : 1,5735715-8411-321-01,
képviseletében
I(ocsis Máté.. polgáľmesteĺ), ügytettotői minősége:
Ingatlannrlaj dono s I., a továbbiakban: onkoľmá nyzat

dr.

rnásrésztő| a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap, a ĺľľrawaÍjog a|apján
létĺejött ingaúana|ap, amelynek MNB lajstĺomsz źtma: 1,212-9, staĺszĺkaiszámjele:
1,81'1'3774_6820-91'5-01', adőszáma: 1'81,13774-2-42, székhe|ye: 7082 Budapest, Futó
ltca 43-45. VI. emelet, amelyet torvényesen képvisel: Finext Befektetési Alapkezelő
Záttkörően Mííkodő Részvénytátsaság székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 43-45.
VI. emelet; cégjegyzékszáma: 01-10-044934, statisztikai számje|: 13052502-66301.1'4_01, adőszáma: 1,3052502-2-42, képviseletében: I{araľ- Péter igazgatőság1 tag
öĺillőan) ügyletkötői minősége: Ingatlannrlajdonos Ir., a toválrbiakban:
FUTUREAL 1-. Ingat1anbefektetési AIap

-

a továbbiakban egyiitt felek

-

között

a

mu napon az

aLá},bi feltételek mellett.

PREAMBULUM
A. Ön-kormányzat és L FUTUREAI 1,. Ingatlanbefektetési Alap (1\,INB
lajstrcmszáma: 7212-9. székhely: 1,082 Budapest, Futó utca 43-45. VI.)
között 201,4. szeptember 1'5. napjźn Ingatlan Csereszeĺződés II.
E,Iő sz er'ződés keľtilt megkö tés rc

(,Blősze

ľz ődé s

I

I.,

)

B. Előszerződés II. 201'6. június 09. napján móđosításra kenilt aĺľatel<tntettel,
hogy Lz E|őszetzőđésII. szerinti csereingatlanok 3 ingatlancs omergr^
kertiltek megbontásĺa és igy a csomagok oná]]őan is elcseĺélhetőek
(''Módosított E|őszetződés II.'). Előszetződés II. 2016, november 11.
ĺapján móđosításĺakeniłt, amely módosítás alapján módosításĺa kertilt a
Csereinga,rlan II/R csomag teljesítési hatánđeje és felek a Cseĺeszerzőđés
Wc csomag hatáiyon kív{il hclycztók, azzal, hogy az onlcorrrráĺryzat z
tliajđonátképező 1083 Budapest, VIII. kertiłet Bókay ). u, 43. szäm aJatt
ta|á]hatô ingatlan 4200/1'0000 tulajdonl hźnyadot pá|yázat űtján éĺtékesíti.
(,Módosított Elősz etzőđésIII.')
onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ
Ingatlantulajdonos

I.

Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljar: Finext Befektetési A|apkeze|íi Zĺt.
képviseli : Karai Péteľigazgatósźtgi tag
Ingatlantulajdonos

II.

K&H Bank Zrĺ. Letétkeze|d'

%,
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C.

Szerzőđő felek egyczően rögzíĺk, hogy a móclĺ>sított |ilĺiszcľzćíclćs]1.

szerinti Cseĺeingat]anok II/ĺ csomag tekintetében l]'clclr 201'6. clcccmbcľ 12.
napján a]áĺrták a cseÍeslze tődés II/A-t, amely cscfcsi.cl'i.ődős 11/A-t. n
Futureal 1,. Ingatlanbefektetési Álap letétkeze|őjc jĺiváhagyott.
Magyarország helĺ1 önkoĺmányz^ta1ÍőI szőIő 201,1'. évi C]-XXX]X. törwćny^
1'08/A. s (1) bekezdése és a nemzet7 v^gyonróI szóló 201,1,. évi CXCVI.

törvény 1,3. s (1) bekezdése alapján a cseĺcszeľződós II/A

I{ormányhivatalhoz benýjtásra kenilt jőváhagyátsĺa. A I{oĺmányhivata| a^
1,4/2017 /BPO8KER nyllvántattási szárnú' (iktatási szám: BP / 1O1,O/ OO1,532/201,7),201,7. januát 24. napjźn kelt felhívźsában kéĺteaz ÖnkormányzattóI
a cseÍeszerzőđésII/A szerinti ingatlanok cseĺeértékevonat]<ozásában az
igazságĘy szakéttői vélemény(Dĺ. Márkus Gáboĺ igazság1lgyí szakértő)
aktuillzalását.

D.

E.

A

CsereszetzőđésII/A ingatlanok és ezzel egytitt a jelen csereszetződés
szeťlnĺII/B cseÍecsomag ingatlanjunak cseĺeéĺtékevonarkozásában
^f
igazságýgý szakéttői vélemény2017. március 1,4, napján elkészült
(,!ĺktua|lzáit Szakéĺĺ.őiVélemény'),amelyĺe tekintettel a jelen
Cseĺecsomag II/B ingatlanjaĺnak csereéĺtékemódosult a módosított
Előszetződésbenmeghatározottéftékekhezképest.

Fe1ek a módosított ElőszetzőđésII' a|apján, tekintettel
hogy a
^ÍÍa'
csercszetződés megkotésének feltételei a cseÍecsomag II/B tekintetében
teljesúltek jelen csereszetzőđéstĄák a|á a cserccsomag II/B tekintetébeĺaz
Aktuallz áIt S zakéttői Véleményalapján (,, C s e re s z e ľz őd é s' ) .

I.l. A felek megállapodnak, hogy a FUTUREÁI 1.

tulajdonában á)7ő,

o

Ingaúanbefektetési Álap a

BuđapestVIII. keniLleti ingatlan-nyilvántatásban 36t97 heIynjzi szárr' a|att
felvett, kivett beépítetlenteĺrilet megjelölésű, 806 négyzetnéter nagys^gl,
természetben 1083 Budapest, VIII. kerulet Szigony utca 30. száĺr,,felrilvizs gilat a|att,, a]att taLá]hatő' 716.238.000.-Ft, a]ta]ános foĺgalmi ađőval
növelten 1'47.622.2ó0.-Ft csereértékű ingatlan. A1 ingatknra a HVB Bank
Hungary Zn. (JniCredit Bank Zn.) jauĺźra.ĺ3.000.000 EUR és ján,lté,kai ere1éĘ első
rylogos, ranýeĄre egleteľzleges jeląálogog uan be1egleęue, meĄet a FUTUREAL ĺ.
Ingatlan b efe kte tési Akp kii te le s a 1 j. p nt sąe in ti ttirtĺhe tni.
.ĺ

.

onkormanyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos

I.

o

Ellenjegyz<ĺ ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Atap
képviseletében eljar: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zĺt.
képviseli: Kaľai Péter i9^?EatósźLgi Íag
Ingatlantulajdonos II.

K&H Bank Zĺ. Letétkezelő

&,,
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afenti ingatlan a Íouábbiakban:

,,FUTUREAL

|. IngaÍlanbeJcknĺĺsiAlap Ingatlat,'

tulaidoniogát áttuházza csefe iogcímen az alábbiakban meghatátozásta
kerülő onkormáÍayzati Ingat|an tulaidonj ogćłnak cllenében és az 5. pont

szeľinti cseteértékkülönbtizet Onkoľmáflyz^t ľészéretöľténő
megfilzetésévelaz onkoľmáfiyzaffa a 2. pont szeľinti beiegyzési

engedélyben.

A

felek megáIlapodnak, hogy a Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuárosi
onkormá rryzzrt^ a ĺrlaj don á,ban il]ő,
1'...2.

.

a

a BuđapestVIII. kerĹiüeti ingatlan-nyilváĺtartásban 36216/1he|ynjzi szám
alatt felvett, kivett beépítetlenteriiłet megjelölésű, 741' négyzetmétet
nagyságú', Budapest, VIII.keĺ. belterĹllet ,,címképzésalatt,, szám a|att
(természetben a Buđapest\ĄII. kerület Szigony utca 31_33 szám a]att
talát|hatő) taláihatő, 1,21.69B.000,-Ft, áitaLános foĺgalmi ađővaJ'növelten
154.556.460.-Ft cseĺeéĺtékű
ingarJan. A1 ingatkilra a< Etrnił HĺźtlíąatiĘft
jauĺźra6 négl77tn9tene ue79ták1og uan b{egyeęua Aą ingatlanra a ,,C}RWN,,
Ingatknfylesęesi, Epítő és Vĺźrosrehabilitĺźciós
Zrt. előuástźrlĺźsijogauan by.egeąue.

to uá b b i a kb a n :,,Ö n ko rrn ĺźryl

ąa ti I nga

tlan,'

tulaidoniogát átruházza a FUTUREAL ,l, Ingatlanbefektetési Alap Ingatlan
tulaidoniogának ellenében és az 5. pont szeľinti cseľeéľtékkÍiIönbözet
onkormányzat ľészéretöľténő megfizetésével a FUTUREAL I
Ingatlanbefektetési Alapta a 2. pont szeľinti beiegyzési engedélyben csefe
iogcímen.

A FUTUREAI

Ingatlanbefektetési Alap Ingatlan és az onkotmányzzĺIngaúan a
továbbiakban együttesen: Cseĺeingatlanok.
1

1.3. A FUTUREÁL 1 Ingatlanbefektetési Alap 361'97. he|ynjzi számi:, ingatlaĺt az
UniCređitBank javáĺabejegyzett egyetemleges jelzálogjog teľheli. FUTUREAI 1
Ingatlanbefektetési Alap koÉlezettséget,ĺll^l
hšg5, u 361,97 he|ynjzi száĺnu
^,,u,
ingatlant tehermentesíti (egyetemleges jelzálog;1og torlése täni kéĺelema BFKH
xI. Kenileti Hjvata]ához beađásrakerul) 5. pont szeĺinti értékkulönbözet
Önkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I.

^f

Ellenjegyz<i ügyvéd:

FUTUREAL l.

Ingatlanbefektetési Alap
képvise|etébenelj ár: Finext Bęfektetési A|apkeze|íc Zrt.
képviseli: Kaľai Péter igazgatósttgi tag
Ingatlantulajdonos IL

K

&H

B aÍlk Zrt. I-eÍétkeze|ó

44*
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ĺ:aegrÍzetésenłpjerug, de azt kovetően, hogy a l(oĺmálrylrivata| jĺivirhagyta a

jclcĺl

cseÍeszetfőđést,afaf a' FUTUIŁI1AL 1, Ingatlanbefektetési Alap Irlgatlan 1lcľ, tclrcľ
és igénymentesen - iđenem éĺťveabejegyezettvezetékjogol<at ós szĺllgalrni jĺlgol<at
- kertilnek az o nkormánvzat részéteátruházásra,
J

2. T ulai donj

o

g

áttulľrá.zás a

2.1.. Felek az 5. pont szerinti cseĺeéĺték
ktilönbözet

onkormányzat részéretöĺténő
rnanđéktalanrnegfrzetése feltételével,a 2.2. pont szeĺint ügyvédi letétbe helyezett
krilön nl,l7atkozatban (,,Beiegyzési Engedély,) átruházzák kölcsönösen
egymásta
a FUTUREAI 1,. IngatJanbefektetési Alap IngatJan és az onkormányz^t7Ingailan
tulajdonjogát és az alábbiak szerint n,1ilatkoznak:

A FUTUREAL
hozzái átu|ás

Ingatlanbefektetési Alup feltétlen és visszavonhatatLan
át adia a}l.};Loz, ho gy
1..

oBudapest VIII. keniłeti ingatJan-nyilváĺtafiásban 36197 helynjzi szám a]att felvett,
kivett beépítetlenteriiłet megjelölésű, 80ó négyzetnéteĺnagysá,gu, természetben
1083 Buđapest'VIII. kertilet Szigony utca 30. szám ,,fe1ülvizsgá|at a|ztt,, a)att
taláJhatő ingat)an:n Budapest Főváros VIII. kertiletJó zsefvárosi Onkormányzat 1/1
aúný rulajdonjogát cseĺe jogcímén

az

ingatlan-nýIuántartásba beiegyezzék
Ingatlanbefekte tési A],p tulajdoniogát tőrĺiliék

A
vi

és

FUTUREAL

Budapest Főváľos VIII. keľÍiletJőzsefvátosi onkotnányzat feltétlen és

ssz

avonhatattan hozz áiáru|ás át adi a

ah.Irloz, ho

gy

.

Budapest VIII. kerrileti ingatlan-nyilvántatásban 362L6/t heIynjzi szám alatt
felvett, kiveťt beépítetlenteniłet megjelölésű, 741, négyzetnéternagysáý,
természetben ,,címképzésalaft,, szám a]an. talá]hatő ngatJanÍa a FUTUREAL 1.
Ingatlanbefektetési A]"p 1/1 aráný tr.rlajdonjogát cseĺe jogcímén
az ingatlan-nýIuántartásba beiegyezzék és a Budapest Főváros VIII. kertźIet
Józ s efvárosi onkorĺn ányzata tulaidoniogát tcirc;Iiék.

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I.

tl::;

;:i

Ellenjegyző iigyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési A|ap
képviseletében elj áľ: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képvise|i : Kaĺai Péter igaz$atósági tag
Ingatlantulajdonos Il.

K&H B ank Zrt. Letétkezelő

ź,,
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2.2. Felek megállapoclĺlal<, lrogy aBejegyzćsi Ilĺrgcclćly 9 cľcĺlctipćlĺlirnyĺittigyvćcli
letétbe helyezik a jclcĺr olriĺatot szetkesztő ćs cllcrrjcgy ző ugyvé,dné|azt ltövctő 2
ftettő) munkana1rclĺr bclül, hogy a jelen cscľcszcľződćs l(ormánylrivatal á|ta|
tiĺrténőjőváhagyátsĺól szóló levelet a FUTUR]I^], 1. IĺrgatJanbefcktctési Alayl a 9.
pont szerinti áwette. (,,okirati Letét').

Lctćtet a letéteményes ügyvé,d u ]iľtcsítésI. vagy az Ettesítés II'
kézhezvételenapján vagy legkésőbb
ezt követő 3 (három) munkanapon belül a
kladja a Felek tészéteés benýjthatja ^f
a Foldhivata|hoz (e\jfuő l(ormányhivata|hoz)
aBejegyzési Engedélyt ha az 5. pont szerinti éĺtćkkülönbozet az onkormányz.zLt
5. pont szerinti bankszám]áján jőváutásra kenilt és eľ:őI az onkormányz^t íĺásbeli
nyilatkozatban éĺtesítette@ĺtesítésI.) a letéteményes ügyvédei v^gy az
FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési Alap írásban értesítette@rtesítésII') a
letéteményesügyvédet arcől, hogy az 5. pont szerinti osszeget az 5. pontban
megjelölt bankszánlaszámta átutalta és ezen leveléhez csatolja az áuta|ást teljesítő
b ank ere deti igaz olás ált az átuta]ás vi s s z avo n hatatfan megtö ttén térőI.
2.2.1.

Az

oL<lrati

Felek toĺekszenek atta, hogy a Bejegyzési EngedéIy |<lađása napja
.egyés az 5. pont
szerinti összeg onkormányzat tészér'etőrténő megfizetése napja
lgyanazon a

napon történjen meg.

Bejegyzési Engedély ügyvéđiletétből törtéĺő 2.2.t. pont szeĺinti |<lad,ása
cs

efeszetf ő đészátásának minősril

2.2'2.

(, C

s

eľ e

Zát

ás a, )

.

^

Az ol<tati Letét a 12. pont

szerinti esetben vlsszaját 3 (rárom) munkanapon
hogy letéteményesügyvédet a Felek kilön _ ktĺĺon
vagy együttesen értesítettéka jelen cseĺeszeĺződésfelbontásáról és megkrildték
letéteményes úgyvédtészétecseĺeszeĺződésfelbontásáĺól szőIő atźĺĺteĺedeti
nyĺIatkozatot is (eláilási nytlatkozat vagy felbontó közös megállapodás), amely
esetben a letéteményügyvéd köteles a Bejegyzési Engedélyĺe távezetli, hogy
,,éwénytelen,,.
belriLl a Feleknek azt követően,

3. Önkormányzat az ,,Önkormányzaĺ IngatJaĺ,, tulajdonjo gát a,,FUTUREÁI 1.
Ingatlanbefektetési Al"p Ingatlan,, ÖnkormányzatÍa tőttéĺő átĺaházásáva]

egyidejűlegruházza át csere jogcímen a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési .,\lapra
és a FUTUREÁL 1.Ingatlanbefektetési Álap a ,,FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési
Álap Ingat)an,, t',ilajdonjogát az,,onkormányzaĺ Ingat)an,, FUTUREÁI 1,.
Ingatlanbefektetési A|apra történő átraházásával és
5. pont szerinđ

^z

onkormanyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos

I.

Ellenjegyz<ĺ ügyvéd:

FUTUREAL l' Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében elj ár: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képvise|i: Kaľai Péter igazgatósági tag
Ingatlantuĺajdonos II.
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éĺtékktilonbozetÖntoĺmányz^t rć.szérc történő megfizetésćvcl ľu|rirzza át cscfc

jogcímen.

'Ą Szerződő Felek a jelen Cseĺeszerződés aláíĺásával kérik a I]FI(ľI XI. I(cľülcti
évi CXLI. torvény 47 . S. (1) bekezdés b) pontja alapján tartsa fuggőbcn a fenti
.'Bejegyzési Engedél)',' nyilat]<ozat BFI(H XI. I{eĺületi Hivatalhoz történő
benyújtásáig' de legfeliebb az ingatlan-nyilvántartásĺól szóló 1997. évi CXLI.
számitott 6 hőnapos hatánđőelte|téig.

A

felek ĺögzítik, hogy a FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Alap szolgáltatott
inga'tlan éĺtéke776.238.000 -Ft, amelyet 31'.384.2()0.-Ft általános forgalmi adó
teĺhel @ruttó 147.622,2ó0,-Ft), az onkormányzat áItaI szolgáItatottingatlan éĺtéke
121.698.000.-Ft, amelyet 32.858.460.-Ft ahta]ános foĺgaImi adó tethel (bruttó

4.

1,54.556.460.-FĐ.

A

felek a cseĺeéĺtékek
meghatärozásánát, közjegyző által kiĺendelt Dĺ. Márkus
Gá"bor ígazságýgý ingarJanforgďmi szakéttő 2017. év mátcius hónap 14. napján
kelt éĺtékbecslését
vették alapul.

5. Á felek megállapodnak, hogy a csereértékaLapján az Önkormányzut javáta
mutatkozó bĺuttó 6.934.200,-Ft éĺtékkulönbözetet a' FUTUREAI 7.

Ingatlanbefektetési Al^p a cseresferzőđéshatáIyossá" váIásátőI számitott 10 napon
belril frze 'j meg
on]<ormányzat x] K&H Bank Ztt-néI vezetett [x]10403387^z
0 0 0 2 8 5 7 0- 0 0 0 0 0 0 0 0b ank s z áml ára to ĺténőátutalás s aI.

6. Á

felek megá|lapođnak, hogy a cseĺekéntszolgáltatott ingatlanokat á'Itz|ános
forgďmi ađőfizetési kötelezettség terheli. Az 5. pont szerinti bruttó 6,934.200_Ft
osszegĺől a bruttő 6.934.200-Ft összeg onkormányzat bankszámLáján tötént
jővárcás napjával, mint teljesítési nappal az onkormányzat e|ő|egszáĺĺ.iát ál]lt|<t a
FUTUREÁL 1,.IngaúanbefektetésiÁIap r.észére.A biĺtokátraházás napjávil, mint
teljesítés napjáva|
tnkormányz^t L bruttó 1'54.556.460 Ft mínusz af
^f
előlegszánla összege (bruttó 6.934.200-Ft) összegérőI szárriát áJ]lt ki a'
FUTUREÁI 1'. Ingatlanbefektetési A]"p tészére,míg a FUTUREAI 1..
Ingatlanbefektetési Á]"p bruttó 747.622,260-Ft összegĺől szźmtlát il]it ki
^f
onkormányfat részéte.onkormányzat és a FUTUREAI 1. Ingaianbefektetési
N^p meýllapođnak,hogy ezen kettő szárĺia koveteléseiket egymással szemben
onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I.

Ellenjegyzó tigyvéd:

FUTUREAL l.

Ingat|anbefektetési Alap
képviseletében eljaĺ: Finext Befelctetési A|apkeze|i5 Zrt.
képviseli: Karai Péteľigazgatósá'gi tag
Ingatlantulajdonos II.
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7

beszá-mítjá,k ŕ:s így il sz,ánlál< pénztigyi ĺcĺrclczćslĺrcm igónyclĺrck é.s az cgynrĺissal
szembeni szálnlrĺ kövct'cléscikct
szám|a összegck l<ŕ)lcsönös bcszámír:ásával
telj esítettnek tekin tjk.

a

7.Á felek kolcsönösen

biĺtokának másik

l<ötelezettséget vállalnak a cscfc tárgyát képező ingatlanok
féhe va|ő átruházására. A biĺtolĺátĺuhőzÁuaat|őI szárrlított 30

lapon belúl kenil soÍ' amely napon af 5. pont szcĺ.inti éĺtékktilönbözct
Önkormá

ny

z^t tészércmegfizetésre keriil.

^

Szetződő felek egyezően rcgzítik, hogy a birtokátĺuházásĺak nem akađáIya (a 8.
pont következményei nem alkalmazhatóak), ha a Bérleti Szetződés felmondásĺa
kerult, de a Bérlő még a Bérleti Szeruődé,s szerinti ingatlant hasznáIja a Béľleĺ
S

zerződés megszűnés e

nap j áig.

8.

Amennýben valamelyik fél a biĺtok átruházási kotelezettsége tekintetében
késeđelembeesne, ,gy késedelem minden megkezdett napjáta a késedelemmel
^
érintett ingatlan után a szeuődést
szegő fél köteles az éĺnte.ttingatlan csereértéke
0,'l'o/o -ának megfelelő összegý késedelmi kötbéĺt koteles fizetrĺ naponta a másik
félnek, amely a felmeniłésekoĺesedékes'

9. '\ felek

megállapodtak, hogy a cseÍeszeruőđéshatályossá vá|ásánakidőpontjától
számitott hatáĺd,ők kezdetének azt a napot tekintik, amikor a FUTUREAI 1.
Ingatlanbefektetési AIap áwette az tnkormányz^tértesítésétatő|,hogy aEővátosi
I{otmányhivatal a" cseĺeszeĺződéshatáIyossá váůásáthoz szükséges jővźhagyását
megadta.

A

felek uđatában vannak, hogy Magyarotszág he\yl önkotmányzatairőI szőIő
2071'. évi CLxxxIX. törvény 1'08/A. $ (1) bekezđéseszerint a nemzeivagyonĺól
szőIő 2017. évi CXCVI. törvény 1,3. s (1) bekezdése szerinti versenyéztetés
10.

mellőzhető: c) a helyi önkormányzattrilajdonábanlévő ingatlan cseréje esetén. (2)
bekezdés értelmében
(1) bekezdés .) pontja esetén, ha a csetével érintett
^
^f
önkormányzat' vagyon értékea vefsenyeztetésĺevonatkoző torvényben e|őlĺt
éttéL<határt meghaladja, az illetékes fővfuosi vagy megyei kormányłĺvata|dönt a
cseĺeügylet jőváhagyásáńI. Ä kormányhivatal a cseĺeügyletet jőváhagyj^, ha az

egyes vagyontargyak értékércés
szerzőđésbenfoglďt egyéb vagyoni
^
kötelezettségvźtLilásĺa tekinte tte| az éttékarínyosság követelménye ńegvalosul es
egyébkéntaz ugy|et megkötése az onkotmányzatkote|ező
gazđaság1 érdekei szempontjából indokolt.
onkoľmányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgráľmester
Ingatlantulajdonos

I.

felađatasnake\lá,tásavagy

E|lenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési A|ap
képviseletében elj ár: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli : Karai Péter igazgatósági tag

Ingatlantulajdonos

II.
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,{,

7s+32

8

A

jelen jogtigylet Lz idézett toĺvónyhc|y alapján a F-őváĺlsi Kĺlľĺrráĺryhivaľlr|
jőváhagyására szorul. Az onkoĺmá nyz,at kötelezettségct vá||a|, hĺlgy a jclcn
szetződés alźĺrását és a FUTUREAI' 1.IngarJanbefektetési Álap lctót]<czclĺ5jćnck
belegyezés megadását követő 8 napon belül kéri a Főváľĺlsi l(oľlnánylrivatal
jőváhagyásáĺt. A Kormányhivatal döntésérő| az onkoľmányzĺrt - annak
kézhezvéte|étőI szulított 10 llapoĺl beltil
éĺtcsítiFU.ľUlt]j^]- 1.
Ingatlanb efekteté si'Ąlap o t lĺá.sban.
t.],.

12. Ha a Koĺĺnányhivata] a jelen Csereszetzőđésjőváhagyást a Csereingatlanok
iĄraértéke|ésétőlteszi fuggővé, akkoĺ a felek kötelesek a Csereingatlanok akruáIis
foĺgďmi éttékét,lehetőség szerint Ż korábbi értékbecsléstvégző szakéttőve|
meghatátoztatfil és a cseĺét_ a Cseĺeszeĺzőđés
értelemszerri módosításáva| - az
akĺle1iz.711 forgďmi éĺtékekfigyelembevéteIével végĺehajtanifeltéve, hogy az
éĺtékktilonbözet osszege nem väItozlk több, mint 10.000.000 }łt-tal a
Csereszerződés tekintetében. Ha az éttékkülönbözet vá|tozá,sa ezen éfiékhatátt
meghalađja, akkor annak a félnek
íĺásbelikezđeményezésérc,
akinek
^
hátrányára az éttéklnilönbozet efefi' ^z
éttékhatźlrnal'nagyobb méĺtékbenvá|tozík
(,Sérelmet Szenvedő Féľ) Ż felek cseÍe helyett a" Cseĺeszeĺzőđés
megszüntetése mellett
alábbi eIjárást (,,Alternativ Eliátást,) kötelesek
^z
v égrehajani a C s ereingatlanok tulaj d on o gínak kölcs o nö s átruházásáta:
j

. az onkormáĺyzai Ingatlan

egyúttesen töĺténő éĺtékesítéséĺe
a
AlteĺnatívE|járást szükségessé tevő
^z (amelyik a későbbi) számitott 30 napon
könilmények felmeĺulésétő|
belril nyilvános pályázatot ír 1<l a vonatkoz ő jogszabáIyokban eIőktak

kiiifítéstkövető vagy

szerint.

.

az Önkortnányzat sikertelen páIyázat esetén, a páIyázatot mindadrlig
ismétli, amigaz értékesítéssikeĺĺeIjár;

o ha

a' FUTUREAL 1,, af Önkormányzai Inga:dan ĺ;lajđonátL
nyilvános éĺtékesítés
során megvásátol1a, a Felek az ingatJanra
vonatkoző adásvételi szerződéssel egyidejűIeg adásvételi szerzőđést

kötnek L FUTUREAL 7. Ingatlanbefektetési Ál"p
Önkormányfat áltaLl megvźtsát|ásfuőI is
meghatáto f o tt v ételáron.

t3.

A

csereértékkrilönbözetőI

az

napjával mint teljesítésinappil

Ingatlan
az kányađő érrékbecslésben

onkormányzatbankszárn]áján történt jővźnás
onkormányfat előIegszámlát ál]lt ki

i:!.

^z

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I.

a;:'

ti;

E||eryegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap

képviseletébeneljráľ: Finext Befektetési A|apkezelő Zrt.
képviseli: Kaľai Péter igazgatósági tag
Ingatlantulajdonos II.
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aFUTURE1'J'

1. Ingatlarrbcfcktetési AIap ré,szćĺe,Azlĺ.lgalltrĺrol< biĺtokátľuházĺisa
napjával, mint teljesitć,s napjáva| az onkormányzat m í|talłsz<>Igá|tatott ingaĺJanok

cseĺeéĺtékének
megfclelő összeg mínusz az e|őlegszám|n összcgćĺő| számli;r. áIlít ki
a FUTUREÁJ' 1'. Ingatlanbefektetési Álap tészć,rc, míg a FUTUI{EAI- 1,,
Ingatlanbefektetési A|ap az á|tala szoIgáItatott ingatlan csciećrtékénekmegfelclő
<'lsszegtől számlát állít ki az onkormányzat részćte. Áz tnkotmányzai és
FUTUREÁL 1.Ingaflanbefektetési Alap megállapodnak, hogy ezen kettő számla^
követeléseiket egymással szemben beszámigák és így a szźnnlátk pénzugyi ĺendezést
nem igényelĺrekés az egymással szembeni szárnLa koveteléseikei a szári]a összegek
k

ölc

14.

s

ö

no s

b es

zámitźtsáv aI tel j es ítettn ek tekin tik.

Csereszetződés megszegése miatti

Ha az

e|á17ás

a

Cseĺes zenőđéstekintetében a csefe ingatlannyivántattasba való bejegyzéséhezsztikséges nyilatkozatokat nem teszi meg,1^gy
^
11. pontban meghatarczott hatáĺđőiga Kotmányhivatal jőváthagyátsát nem Ĺéri
meg' a FUTUREAI 1'. Ingatlanbefektetési
jogosult a CsereszenődéstőI
'\lap
e]állni. Ilyen elá]]ás esetén a FUTUREAI 1'. Ingatlanbefektetési Alap
Csereszerzőđéstekintetében 100.000.000.-Ft (százmiJJlő forint) össłegu^
meghiúsulási kotbéĺrejogosult az or,kornányzattő|, fuggetleniirl attő|, hogy a feiĺ
kötelezettségek milyen okból nem teliesriltek.

Önkormányz^t

Csereszerződés tekintetében a szerződésszegés miatti elá||ásra csak akkor van
lehetőség, ha a r'em szerződésszegő féI a szerzőđésszegésorvosolá sára legalább 30
napos pőthatánđőtbiztositott, de az is eĺedménytelentil telt el.

Az tnkormányzat csak akkoĺ nem köteles
kötbért megfizetni, ha
Csereszerzőđésmeghiúsulását a Befektetó ^vagy a FUTUREAI ^
Ingatlanbefektetésí Alap, v^gy jogszabátyváJtozás (nem Lz onkormányzat
1,.

rendelete) ,

vlgľ az okozta, hogy a Kotrnányhivatal

Cseĺes zeruődést 2077. 1únius
15.-ig annak ellenére nem hagyta jővá, hogy az onkormányzat a kérelmet a ,],1.
pontban meghatatofott hatáĺdőig megfelelő fotmában benýtotta, vagy azt a
Kormányhivaal elutasította, de ebben az esetben a Felek az /.Jtetnaďrv_ Elifuást
ko teles ek v égrehajtan.

A fenti kötbéĺt az onkotmányzatakkor is koteles

megfizetni, ha Álternaúv F;ljárás
a]ka|nlazására kcniłne soą đeaz onkormányf^t szetzőđésszegése(így ktilönó,.,,,
de nem |<lzfuőIag amiatt, meÍt az onkormányfat nyilvános ertetešĺtesére201.7.
szeptember 15-ig nem ír |<l pályázat-ot és emiatt a Csereingatlanok kölcsönös
onkormanyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos

I.

E\|enjegyz(5 tigyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében elj ar: Finext B efektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli: Kaľai Péter igazgatósági tag
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t0
átruházásfua 201'7. novembeĺ 30-ig ncrn kcľül sor. (A Cseľcingatlallĺl|< kŕjlcsĺjllĺis
átnházásáĺa meghatározottz\I7. novetnbcľ 30 -ihatáriđő 201.8. ĺrovclnbcľ30.-r:c
módosul, ha a páIy átzatot bkő ság elő tt h armadik s zem éIy rnegtílmadja,)

Á fenti kötbéĺt

onkormányz^t akkor

is köteles

megfizctrri,

lra

L

^z
Cseĺeszerződések megszüntetésĺe
kerul és
Alternatív E\játrás a|ka\mazá,sáta
^f
kenilne soÍ' de af onkormányz^t szeĺzódésszegése(így különöscn, dc neffI
|<lzátőIag amiatt, meft az onkormányz^t
a' nyilvános éĺtékesítésľe
2017.
^
szeptember 15.-ig nem ír ki pźůyázztot)és emiatt
Cseĺe II/B Ingatlanok
^
kölcsönös átraházásáta 2017 november 30-ig nem kenil soĺ. (Á Csomag Cseĺe
II/B Ingaďanok kölcsonös átruházäsfu,a meghatátozott 201,7. november 30-i
hatándő 201,8, november 30.-ra módosul, ha a pá"Iyázatotbíróság előtt harmadik
személy megtźmadja).
Áz onkormányzat

a meghiúsulás miatt kötbér fizetéséteakkor is koteles, ha

o a pźiyázat alapjźtt a
eĺedményt,

l<llĺástőI szźtmitott 1'20 napon belul nem hiĺdet

a, pá|yázat

eredménytelensége esetén
koĺábbi páůyázat
eredményhiĺdetésétől(,^gy ha a píiyázat^
eĺedményétperlik, a
jogeĺős ítéletmeghozataláltőll) számitott 60 napon nem íľki u]
páIyázatot;

ismételt eĺeđménytelenség
esetén z páiyáztatást a fend határidőkkel
mindadđignem ismétli meg, amigpáůyázat eĺedményesenzánl| azzal,
hogy
másođikeredménytelen páůyázatot követően af
^
Önkormányzat
koteles új, kiválas ztott szakéttő á|tzla meghatátozott
foĺgďmi éttékalapján folytatĺri a páIy áztatást.

A

felek kijelentik, hogy a kötbér összegének a megállapításakor figyelemmel voltak
arc.a,hogy a Befektetó (COR\IIN Zĺt.) - a Cseĺeszerzőďések teljesítésébenbizva - a
Pĺojekt Dokumentumok aLapjźn az onkotmányzatot teĺhelő számos kötelezettség
teljesítésétő|valamlnt a késedelem és szerződésszegés miatti jogkövetkezmények
ilkaJmazátsáĺólmondott le, valamint ana,hogy a Csereszerzőďé.sňeghiúsulása a
Befektető ílletve a FUTUREAL 1,. Ingaianbefektetési ÁIap egyéb lngatJanasnak
értékéreilletve
eýsz Corvin sét'ány fejlesztésérenegatív hatással van. Á
^z
Cseĺeszeĺzőđés
meghiúsulása miatt a fenĺ. kötbéĺen ní sem a Befektető, sem a
Futureal csopoÍt rrrás vá|7aIata további igennyel nem léphet fel.
onkormlínyzat képviseletében: Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ
Ingat|anfulajdonos
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15.A felek

megállapoc.lnal<, hogy bármelyil< fól
Csereszeĺződ,éstőI a másil< fćlhcz intézett nytlatkozattal

a)

jogĺ:sult clállni

a

jclcll

al<|<ĺrĺ is, |ra:

év június hóĺrap 15.napjáig aFővárosil(oľnritĺryhivatal jőváthagyiĺsa
nem áIl ĺendelkezósľe, feltéve, hogy az tn|<ottnárlyzat a kéĺelmeta 1.1.
2017.

pontban meghatátozott időben, az előitt formában bcnyujtotta;
b) a Főváĺosi l(oĺmányhívatal a jőváhagyását ncm adfu mcg (a kéĺelmct
elutasította),

c) Földhivatal bármelyik jelen Cseĺeszetzőđésbejegyzési kérelmétjogeĺősen

elutasítja és az e|utasítás oka szer'ződésmódosítással sem orvosolható'
a jőváhagyást a Csereingatlanok űjnéttékelésétól
teszi függővé és az űjnéttékelt szakéĺtői véleményszeint az értékkülönbözet

đ)a Fővárosi I(ormányLĺvatal

a

1,2. pontban meghatátozott mértéknélnagyobb éĺtékbenkeľü

rneghatatozásta és a SéĺelmetSzenvedő Fél AlteĺnatívE\jáństkezdeményez,

Á. jelen 15. pont a), b), c) és d) pontjában meghatározott esetben az e|źi]ást
követően a Felek az AltetĺaĺvE|játást kötelesek lebonyolítani.
Önkormányz^t jogosult elállni a ielen Cseĺeszeĺződéstő| a FUTUREAL 1,.
Ingatlanbefektetési Naphoz intézett nylJarkozattal akkoĺ is, ha a FUTUREAL 1.
Ingatlanbefektetési AIap a 5. pont szerinđértékkrilönbözetet az 5. pont szerinti
hatánđőt kovető 1'5 naptán napon belulnem fizeđmeg.

A

felek kijelentik, hogy ismerik aPo|ýn Törvénykonyvĺől szőIő 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:118.s (1) bekezdésébenfogla|takat, mely szeĺint,
ha a szetződés hatalyosságához jogszabőJy harmadik személy beleegyezésétvagy
hatőság jőváhagyźtsát teszi szükséges sé, a beleegyezéssel vagy a jővithagyással a
szetzőđésmegkotésének iđőpontjánavisszamenőleg válik hatályossá. Á Q)
bekezdés értelmében a beleegyezéstő| vagy jővá,hagyáuőI történő nxJilatkozaľtételig,
valamint a ny7atkozaťtételÍe megszabott hatánđő leteltéig a felek jogut és
kötelezettségeit a függőben lévő feltétel szabályu szerint ketl megítélni. Á (3)
kimondja, hogy a szetződés nem válik hatályossá, hz z harmadik szeméIy a
be|eegyezést vagy a hatőság a jőváhagyást ĺem ađjameg vagy ha aĺ:őI a bármýlk
fé| ilta] a másik féllel közölt megfelelő hatánđőn beltil nem nyilatkozik. A Ptk.
6:1,1,9. s (1) bekezdése értelmében, ha a szerződés hatilya nem állt be, vagy a
szetződés hatáIyátvesftette - ideéĺweazt az esetet is' ha a szerződéshez aharmadik
16.

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
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szeméIy beleegyezéSe vagy ahatóság jóvá|lagyása |riányzil<, vagy aft lllcĺštägĺrdták_
szetződés teljesítése nem követelhető.

a

17.A nemzeti v^gyonÍőI szőIő 201,1,' évi CXCVI. töĺvény 1.3, s (2) bckczĺlés
értelmébefl neĺľ;rzeti vagyon tulajdonjogát áttuháznl tcrmészetcs személy v^gy
^
át]áthatő szetvez'et
részérelehet. A FU,l-Ult]jÁI, 1,. IngatJanbcfektctósi Á,lap
kijelenti, hogy ismeri az át]áthatő szeĺłezetnck a nemzeti vagyontól szóló 2011. év|
CXCVI. törvény 3. s (1) bekezdésének1. pontjáhan foglalt meghatározását. A
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap kiielenti, hogy a nemzeti vagyonľól szőLő
2011. évi CXCVI. törvény 3. s (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltaknak

megfelelőátt]áthatőszervef

etÍLekminősrił.

18. A felek ismenk az ingatlanoknak jelen szetzőđészlásĺásának időpontjában
érvényes adatut tartaknaző ĺ:lajdoni lapokat és tudomásuk van anő|, hogy a
szolgůtatott ingatlan okat az ELMĹT javára vezeték jog terheli.
Ezen vezeték jogokat kivéve a felek kölcsonosen szavatolják a cseÍe tfugyáttképező
ingatlanok peĺ-, teheĺ- és igenymentességét, kivéve avezetékjogot. A felek kijetentik
és szavatolják, hogy Lz ingatlanokat semmilyen teĺhek nem érintik, kivéve a
vefetékjogot, s nem kötöttek olyan szeÍzőđéstés nincs folyamatban olyan e|jfuás,
amelynek eredményeként a bármelyik cseÍe tárgyát képező ingaldanra bármelyik
szerzőđő felet vagy harmadik személyt illető jogok vagy teĺhek kerrilhetnének
b ej egy z és re az ingaiaĺ- nl1ilv ántatasb a.
Önkormányz^t tudomással bir aľ:őI, hogy a FUTUREÁL 1. Ingatlanbefektetési
Álup a rulajdonátképező 36197 helyrajzi számű'ingatJant is érintően a GRUND 8
Kulturális Vagyonkeze|ő és Szolgáitatő Korlátolt Felelőssé gű Tátsasägga|
(székhelye: 1,082 Buđapest,I_,eoĺatđo
da Vinci utca 41.; cégegyzékszáma: 01-0986771'0, adőszátma: 13681414-2-42, statisztikai számje|e: 13681414-6820-113-01),
mint bérlővel gépjáĺĺníipaĺkoló hasznáIata céIjábő| bérleti szetzőđéstkötött. Á
bérleti szetződést a FUTUREÁL 1'.IngarJanbefektetési AJap a jelen Cseĺeszeĺződés
hatźJyossá'vá|ása napját követő 5 munkanapon belil felmondja a bérleti szerződ'és
szerinti 1.0 napos felmondási idővel.

19.

'Ą felek kijelentik, hogy a cseÍe tárgyát képező ingatlanokat

megtekintették és azokzt á]taluk megismeĺtállapotban cseĺélikel'

kolcsonösen

20. A felek kijelentik, hogy

egymással szemben semmilyen ađatot,könilményt
vagy tényt a másik féI e|őI nem đtkoltakel, illetve el nem hallgattak, amely a
onkormányzat képvise|etében: Dr. Kocsis Máté polgráľmesteľ
Ingatlantulajdonos
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l3
csetesfef'ződéssel kapcsolatĺls kötc]mek teljesítésétćs jĺlgĺlsultságĺlkgyal<ĺlľIását
utóbb korlátozná,vagy kjzíĺní.Á fejek a cseÍesferzőclósscl Ĺop.,.,lätos ,,álamcnĺlyi
lényeges kéĺdésĺől
!8ľmást t'íĄékoztatták, ezért kijclcrrtik, l,.igy cĺľcfigyclcrnmĹl
utóbb egylk szeuődő fél scm hivatkozh
a sz,eÍfőĺléséĺvćnýielenségéiĹ
tóvcdós
^t
vagy megtévesztés jogcímón.
27. A felek a cseÍe szenődés szeĺkesztéséĺe,
ellen jegyzésé,tc'valamint az ingai,an
nyllvántattási e|jfuźtsban való képviselettikre megbízáśtés meghatalmazást adnak
a
Dr. Balint Tiboĺ Ügyvédi Irodának (székhelye: losz Budapest]Régiposta utca 72.I.
emelet 3., képviseli: Dĺ. Bálint Tibor rigyvéđ)

2?.
felek kijelentik, hogy a csefesŻeruőd'és valamennyi tfugykoĺében ĺészletesjogi
^
felvilágositást
kaptak z szetződést szerkesztő és eftenjiegyzđ,tigy"eatő, iđeétwé
łz
adó- és i]letékvon zatokat is.

A

felek kijelenĺk, hogy az adásvéteh szerződés mindenben az ügyleti akanĺlkat
ttikĺöz], megerősítik, hogy a szetződ'és taĺtalma minden tekintetĚón megfelel az
tigyvédeknek adott utasításuknak'
z:3.

Budapest Főváros VIII. kerLilet Jőzsefvátosi onko tmányzat l(épviselő-tesnilete
153/2014 (IIII.27.), 1,40/201'6 (W.02.) valamint a
[*]szimu hat|tozatáva| adott
felhatalm azást a jelen CseÍeszeĺfődésaláÁrására.
24.

A

vagyonátraházási il]etéket mindkét fél az a]tala megszeftett ingatlan után
ľ."|. azzal, hogy Budapest Főváĺos VIII. kertiłet Jőzsefvárósi ÖnkormZ nyzatát az

5. s (1) bekezdésének b.) pofitja ilapjáĺ teljes sźemélyes
illetékmentesség illeti meg, ezéttilletékfizetésikbtelezettség nem terĹeli.
illetéktörvény

A

felek a saját oldalukon viselik a szetződés szerkesztésének, el7enjegyzésének
és a füldhivatąl előtĺ képviseletnek a költségeit és ügyvédi munkadijá,t. A
tulajdonosvahtozás ingatlan-nyl]vántartÁsban va\š áwezetéłěnek dlját a felek Lz
általuk megszetzett ingatlan alapján a szjátoldalukon fizetik meg.
25.

26. FUTUREÁL 1,. Ingatlanbefektetési Al"p kijelenti, hogy Magyarországon
bejegy7ett jos személy, onkormányzatkijetenđ, hogy
reřek ki;eleřtik,
iog,

',,,šély.
hogy elidegenítési és szerzési joguk korlátozva nincsen.
FUTUREÁI 1'. IngatJanbefektetési Ál"p kijelenti' hogy mint ingatlanalap az
illetékekĺől szőIó 1,990. évi xCI[. tö_rvény 23/A.
š]u^" fog?łItak atipján,
kedvezményes' 2o/o_ os vagy onszeĺzésiilleté k frzetéséĺej ogo sult.
onkoĺmĺĺrryzatképviseletében: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
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27.

A

jelen cseĺeszerződésben nem

szabĺt|yĺ>z,<lttkóľc.lósekľc

a

Pt,l<.

szabíilyai az,

irány,aĄ$a|1.

28.

A

29.

A

Felek a

cseÍesf etződést
mint akaľatul<kal mindenben mcĺ]eĺ]yczőt.
felolvas á s é s é ĺtelme z é s után s aját kezíil eg, hc lyb c nh agy őIag alákták.

-

_

cseÍeszefződést szerkesztő és ellenjegyző ngyvéd tanúsítja,lrogy a jelen
szerződés a Felek km}rjlvánított akaratáĺak és a jogszabźůyoknak megfelel, továbbá,
hogy a szerződésben megjelolt Felek alaltása,valódi.
Budapest, 2017.

kenilet
Jőzsefvárosi onkormányzat,mint
cseĺélőfél képviseletében
dĺ. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I.

FUTURE,ÁL

Budapest Fóváĺos VIII.

1.

Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében: Finext Befektetési
Alapkezelő Zfutkońen Működő
Részvénytársaság
képvis eli: I{araĺ PéteĺtgafgatősáLgĺ t^g
Ingatlannrlajdonos II.

A

szetződést szeĺkesftettem és ellenjegyfem:

Dĺ. Bálint Tiboĺ ügyvéđ
Dĺ. Bálint Tibor ÜgyvéđiIĺoda
(1'052 Buđapest,Régiposta vtca 12. I / 3.)
E|lenjegyzés kelte: Budapest, 2077 .

Á FUTUREÁI

1. Ingadanbefektetési Álap l-,etétkeze|ője a jelen Csereszetződéshez a 2014. évi xu. törvény ó4.
$
(9) bekezdésének f) pontja és a 78/2074. (III. 14.) Korm. tendelet 38. $ (3) bekezdésére bekezdése a|apjáĺ a

beleegyezést megadom:
Budapest, 2017.
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