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Tisztelt Koltsegvetesi ds Penziigyi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Budapest Fovaros VHL keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat es kozott 2018.
marcius 8-an csereszerzodes 6s eldvasarlasi jogot alapito szerzodes jott letre a 35107 helyrajzi szam 
alatt felvett, termeszetben Budapest VIII. keriilet, Bauer Sandor utca 14. szam alatti kivett lakohaz, 
udvar, gazdasagi epiilet megnevezesii ingatlanra vonatkozoan beepit6si kotelezettseggel.

Az adasveteli szerzodes 6.1.a) pontja alapjan vallalta az ingatlan birtokbaadasatol
szamitott ket even beliil, azaz legkesobb 2020. oktober 31. napjaig az epitesre vonatkozo jogeros 
epitesi engedely, a 6.1.b) pontja alapjan az ingatlan birtokba adasdtol szamitott 5 6ven beliil, azaz 
2023. okt6ber 31. napjaig ajogerds hasznalatbaveteli enged61y megszerzeset.

2019. november 22. napjan ertekesitette az ingatlant a betonEPAG
jEpitoanyaggyartd Kft. (szekhely: 2335 Taksony, Szent Imre lit 059/2. hrsz.; adosz^m: 11980841-2-13; 
c6gjegyz6kszam: 13-09-084401; kepviseli: Sebes Andras ilgyvezeto) reszere, a csereszerzodesben 
foglaltak szerinti beepitesi kotelezettseg atvdllaldsaval, amelyhez a poigarmester ur 114/2020. (III.20.) 
es 134/2020. (IV.06.) szmnu hatarozataval jarult hozza.

A jogeros epitesi enged61y megszerzesenek hatarideje: 2020. oktober 31., ezzel szemben 2021. 
marcius 20. napjan valt veglegesse.

A csereszerzdd6s 7.a pontjara 6s az epitesi engedely 60 napot meghalado kesedelemre tekintettel 
felszolitottuk a betonEPAG Kft-t, hogy 15.000.000 Ft kotbert, ezen feliil 2020. december 31. napjatdl 
2021. marcius 20. napjaig szamitott 80 napra vonatkozoan tovabbi 2.400.000,-Ft kotb6rt, osszesen: 
17.400.000,-Ft-ot fizessen meg az Onkormanyzatnak.

A betonEPAG Kft kepviseleteben Dr. Zold Katalin a kotber fizetesi kotelezettseg feliilvizsgalatat es a 
jogeros hasznalatbaveteli engedely megszerzesere vonatkozo hatarido meghosszabbitasat kerte az 
alabbiak szerint:

A es a betonEPAG Kft. kozott 2019. november 22. napjin lelrejott adasveteli
szerzodesben foglaltakhoz az Onkormanyzat 2020. marcius 20. napjan kelt hatarozattal jarult hozza, 
amely iigyfele szempontjabol 4 hbnapos (94 nap) kesedelmet jelentett, ezaltal akadalyozta a 
betonEPAG Kft hataridoben tortend teljesiteset. AHaspontja szerint iigyfele szamara szabott hatarid6 a 
Onkorminyzat kesedelmes iigyint6z6si idejevel meghosszabbodott. Tekintettel arra, hogy az epitesi 
engedely 2021. marcius 20. napjan veglegesse valt, es a csereszerzodes csak a 60 napot meghalado 
kdsedelemre hivatkozik, fentiek szerint iigyfele nem esett kesedelembe, nem terheli kotb6rfizet6si 
kdtelezetts6g.
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Dr. Zold Katalin keri a kotberigeny visszavonasat, tovabba keri a koronavirus veszelyhelyzetre 
tekintettel a jogeros hasznalatbaveteli engedely megszerzesere szabott hataridot 1 evvel, azaz 2024. 
oktober 31. napjaig meghosszabbitani.

Javasoljuk a Tisztelt Bizottsagnak, hogy dr. Zold Katalin altali indokokat vegye figyelembe, ne 
ervenyesitse kotber igenyet, mivel 2020. oktober 31. - 2021. marcius 20. napjaig 140 nap telt el, 
amelybol 94 nap veheto figyelembe az OnkormAnyzat ugyintezese miatt, igy 2020. december 17. .Jett 
volna” a hasznalatbaveteli engedely megszerzesenek datuma, de 2020. oktober 31. es 2020. december 
17. kozott nem telt el 60 nap, igy a kotber kotelezettseg mar nem 411 fenn.

A jogeros hasznalatbaveteli engedely megszerzesere rendelkezesre allo hatarido meghosszabbitasat 
meghosszabbitani, azzal a feltetellel javasoljuk, hogy a 7.500.000 Ft osszegu bankgaranciat az 
Onkorminyzat reszere benyujtjak.

Fentiek alapjan javasoljuk, hogy a Budapest VIII., Bauer Sandor utca 14. szam alatti, 35107 helyrajzi 
szamii ingatlan vonatkozasAban 2018. marcius 8. napjan kelt csereszerzddds es 2019. november 22. 
napjan kelt adasveteli szerzodAs alapjan a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
jogosult javara kesedelmi kotber fizetesi kotelezettseg felOlvizsgalatit es a hatarido bankgarancia 
benyujtasahoz kotott hataridejenek meghosszabbitasanak engedelyezeset.

II. A beterjesztes indoka

A kerelemmel kapcsolatos dontes meghozatalara a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag jogosult.

III. A dontes celja, penzugyi hatasa
A dontes celja a kesedelmi kotber rendezese ds a hasznalatbaveteli engedely megszerzesenek a 
hatarido modositasa. A dontes meghozatala penzugyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szold 66/2012. (XII. 13.) bnkormanyzati rendelet 22. § (1) bekezdes b) alpontja alapjan 
20 millid Ft egyedi ertekhatarig a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag jogosult donteni az 
Onkormanyzat behajthatatlannak nem minbsiilb koveteleserol vald reszben vagy egeszben torteno - 
lemondasra es a koltsegvetesi szervet megiiletd kovetelesrol vald lemondashoz vald eldzetes 
hozzAjarulasra.

A Kepviseld-testulet es Szervet Szervezeti es MOkddesi Szabalyzatardl szdlo Budapest Fovaros VIII. 
kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulet 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet (a 
tovabbiakban: SZMSZ) 7. melleklet I. pont 1.1.1. es 1.1.4. alpontja alapjan targyi dontds a 
Koltsdgvetdsi es Penzugyi Bizottsag hataskorebe tartozik.

Fentiek alapjan kerem a Tisztelt Bizottsagot, hogy a donteset meghozni sziveskedjen.

HATAROZATI JAVASLATI

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaga 
......../2021. (XI..... ) szamu hatarozata

A Budapest VIII. kerulet, Bauer Sandor utca 14. szam alatti ingatlanhoz kapcsolodo kesedelmi 
kotber elengedesere es a hasznalatbaveteli engedely megszerzesenek hatarido hosszabbitisara

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag ugy dont, hogy

1.) a Budapest VIII., Bauer Sandor utca 14. szam alatti, 35107 helyrajzi szamu ingatlan 
vonatkozasaban 2018. marcius 8. napjan kelt csereszerzodes es 2019. november 22. napjan kelt 
adasveteli szerzodes alapjan a Budapest Fovaros Vlll. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat jogosult 
javara kesedelmi kotber fizetesi kotelezettseget elengedi es amennyiben a betonEPAG Kft. 
(szekhely: 2335 Taksony, Szent Imre ut 059/2. hrsz.; adoszam: 11980841-2-13; cdgjegyzekszam: 
13-09-084401; kepviseli: Sebes Andris Ugyvezeto) 2021. december 31. napjaig benyujtja a 
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7.500.000,- Ft osszegu bankgaranciSt, a hasznalatbaveteli engedely hataridejenek 
meghosszabbitasat engedelyezi 2024. oktober 31. napjaig.

2.) felkeri a Budapest Fovaros VI1L keriilet Jozsefvarosi dnkonn£nyzat k^pviseleteben eljaro 
Jozsefvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozatrol sz616 ertesit^-s kikuldesere.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt vagyongazdalkodasi igazgaioja 
Hatarido: a 2. pent eseteben: 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eldterjesztes elokdszitdjenek javaslata a kozzetetel 
niodjara: a honlapon.

Budapest, 2021. november 10.

Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

Keszitette: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
LeIrta: MezeiIren referens
PENZUGYl FEDEZETET IGENYEL/NEM IGENYhL, IGAZOLAS: ‘b^1<—-r

. A
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Ellenorizte: ■

DR. ydR^SZlLVIA 
ALJEtoYzb

JOVAHAGYTA:

Satly Balazs
A KOLTSEGVETESl ES PENZUGYl B1ZOTTSAG ELNOKE
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CSERESZERZODES
&S ELOvAS ARIOSI JOGOT ALAWTO SiERzOD^S

amely Idtrejoti egyrcszrtl

/szOleldsi new' .anwaoewi i; szfltadsi bclye
dsidejct. .jszcmAlyiazonositdjele: Jakchne:

- ), mint tuhjdwK>$ (a lovabbiakban;; /)

fnAsrtszr61

Budapast FAvlros Vin. kerfllet JdueMrosI OukormAcyzat (szikbely; 1082 Budapest, Bums u. 63-67., 
addszAm: 15735715-242, tbrmzAm: 735715. b&nUzimhszAm: 10403387-00028570-00000000, stelitajUi 
szto: 15735715-8411-321-01, kepviseli: dr. Kocsis Mite polgirmeslcr), mint tulajdonos (a tovibbiakban: 
OnkonnAnyut) - cgyiiftesen: MSzenddO fekkN, kQlOn-^ulOa: Sunddfi fir - k&e&u, az aluUrott hclyen ds 
iddbcn az eiAbbl fefotelek mellert.

1. ASzcnddts tArgyAtMptt5ingatlanDk£sjogibcly7.ctt!kbemutat4.Hi

1.1 A Szeofidfi felek rtgzitlk, bogy az ingatlM-nyilvAntBrtAs azariat a tulajdonAt kdpczi a
Budapest VIG. kertled, belterukti, 36341 hdyrtyzi szdsuS, tcrmdszetben 1082 Budapest, Ollfii ut 58. 
szim atari, Jdvetl lakdhiy. uHvsP’ mcgnevezAsO 211 m1 lerOletu ingatlan (fovAbbbkban: Ingad&nL) 
3/6 lul^jdnni hinyada. tulydoiyogi 93668/2/2006/06X1320. nubad hatirozattal keriilt
b^egyz&rc. Az Indian I tuhjdoni hpja^lea szerzOdds 1. szdmd melttkletdt kdpod. A lak66p<Uetbcn 
levo Jakwobt drnew lakfr azo^tid hely^ b&foaddj Aljiu

/ hasznosiya.

A£?^r*^<&ekrt)gutik.h0gyaTfeMd<>n!LftolV rfezdreilV* "urszAmatai' (an^aneYe: 
.hkhelye; ‘ Jjogosuftjavtafcy^ijog

bejegyzesre (UjegyzO haUrcxal szAma; yj668/2/2006/06.0320.).

SzerzodS fclek rOgzitik, hogy a Tul^jdonj Lap HI. tisxiit IIW. sorszim elan az ELMO Halteati O. 
(szdkhclye; 6722 Szeged, Miksz&tb KdlmiQ v. ISJjogosultjav&a 4 mJ nagysigu urtleat vonaikozoan 
vezetdk jog forth bejegyzdsre (bejcgyzO hatarozat szdma: 141741/2/2012/12.07.13.). Szerzddo felek 
rtg&Itik, bogy a Tulajdoni Lap ID. r£$ze tovdbbi b^egyzist nos tartalmaz. SzmMO feiek rt^drik, 
hogy a terhek ftimfilMsM az itadisra Jcertl6 tulqdoni ’•r* amelyekkel kapcselatban a Fclek 
tovAbbi dokumentumok beszerzAsAtfl ehekintenek. kyefenti ds szavatossAgoi vAlta
azwl, bogy az bgatianl<eiad6, ilieidk, vagy ju9lsad6km6(yArabeb$taad0k6z^

kOt^ezetlsdgulvAU8lam,hogyjden$2U26ddsaHunb6lk6v6t6 ISnaponbelUlbeszcrzi 
a jogo$ultt61 az bzvegyi jogre vonatkozd ingaihn-nyjlvdntartAsi felbaszaAl&sra alkalmas fbnn^ban 6s 
Urtalommal kiAHiton ervdeti ifirldsi cagedtiyeket 6s a torldsi enged6Jyekct az igazgat&d szulgAftaUsi dij 
megfizetdsc mcl leil benydjlja az Jllei&es F^dhivataJ reszerc, As ennek igazoUtAra) db. fdldhivatal Almi 
drkezen peldAnyi Atad az Onkormdnyzat 6s okfotszcrfoszld ligyvdd rdszerc.

Szerzddd felek rtgzltik tovabbA, hogy az Ingatlan I tovAbbi 3/6 tulajdonl bAnyada az OnkonnAnyzat 
tulajdimdban 6J1.

Az 6nkorm6nyz8tk#dctf>, bogy az Ingatlan! >ctjdl ismeri.azahelafclmert AU^oUban.azI^^Ual. 
ml fccsKbh ingatlan.drt&becsloszakvelemifi}' ismeretAben irjaaJAjeJenadAsvcteH szerz6d6sf.

Idjelc^ti, iiogy az lagetlanldst item tahcli harmadik szanAly Hnniiyat jogcimtn reandUd

? ..........)..................................... ..4’ '
' 1 . _ Arcikii&E3admc4ttUeihc^

jrSauMr«dOfdnnaiaja«l <_ . Tt4d<*» Dr.KHiyKMaBtrvH
kfevfc<-JDr.Xa^Mltfpteirm Dr. Kvi« GeBbOsr^lniea
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vetch, e'bvAtEii. visszavAsariAsi vagy btanitycn mAs jogdmen olyan joga, amely az OnkomAnyza! 
mlajdonszerzAsAt riszben vagy egAszben akadAlyozni, vagy korUtozni, a zavarulan As jogos 
birtokiAsban gAtolnA.

Szerz6d6 ftlek az Ingatlani 3/6-od tulajdoni arAnyAnak ArUWt 82370.000,- Ft, axaz 
ayolev&a&tmiUA-Mromszizbetvenezer forint ArtAkben AUapitjAk meg.

1.2 A SzerzfidO felek rtjgzltik, bogy az ingatlan-nyilvintartis szerint az OnkonnAnyzat 1/1 kizArdlagos 
tul^donAt kApezi a Budapest VOL kertdeti, belteruleti, 35107 helyraja szimu, termAszetben 1086 
Budapest, Bauer Sandor u. 14. szAm alatti, „kivett Iak6h4z, udvar, gazdssAgi cpulei" megnevezAsu 
501 oz terilletO ingatlar (tovibbiakban; Tngatlanl). SzerzSdfi felek rOgzitik, bogy az IngatlanZ az 
ELMO HAIAzatl Kft. javara bejegyzett vezeWkjogon (bejegyzo hatArozat szAma: 
68966/1/2013/12-0822.) fetal, per-, tehen As igiayraeutes. Az IngatlanltulajdonHapja jelen szerzodAs 
2 szAmu mellAktet& kApezi

SzerzSdb felek az IngattanZ ArtAkA* 106.850.000,- Ft, azaz s?Azha(wUi6-BYoicszAz6tvenezer forint 
ArtAkben allapftjAk meg.

Az OnkormAnyzat kijelenti As szavatossigot v&Ual azArt, hogy az Ingathn2-dt add, illetik, vagy mis 
adAk roddjAra behajtando k&startozis nem terhcli. kijelcnti, hogy az Ingatlao2-dt J6I
ismeri, azt eldzetesen raegtekintette, az IngallanZ-rfi! kesriilt ingatlan ArtAkbecslb szakvAleraAny 
ismereiAben nja all jelen szerz6ddst.

1,3 SzerzSdS felek megAllapItjAk, bogy a tu)ajdonatkepezajelenSzerz6dds 1.1 pontjdban
kfiriiMrt Ingatlanl 3/6 tuiajdoni hAnyada, valatnint az OokonnAnyzat tultydonst kepezo jelen SzeofidAs 
1.2 pontjAban koruErt IngadanZ kuzott 24.480.000,- Ft, azaz huszonnAgyminM- 
nAgyszAznyolcvanezer forint, az OnkormAnyzat rAszere raegfizcteado ArtAkkiilSnbSzet (a 
tovAbbiakbao: &rt£kkilWnbiizet) AU fenn.

1.4 , az 6rt6kk0lbnb5zet wegfizetAsAre az aldbbiak szerini vAUat kdtelezetuAget:

Az irtekkulonboze* teljes dsszegAt, 24.480.000,- Ft, azaz huszonnAg^iniWd-nAgyszAzDyofcvanezer 
forint bsszegct jolen szerzfidAa aUfrAsAt As annaka Budapest F&vAroj Kormflnyhivatal M&tv. 108/A. § 
(2) bckezd&sben foglalt J6vAbagyAsAnak a beszcrzcsct koveto 60 napon beta] kStclcs bank! atotalAs uijAn 
tejjesifeni az Qnkortnanyzat rAszAre. Az Ert6kk0i5nb6zet megfizetdserfi! az Onkomfayzai a sz&mJAt az 
ErtckkQldnbBzetjdvAMsAt kbvetden Allies Id As kiildi meg rAszArc.

Abben a nem vArt esetben, atnennyiben a IsrtAkkOl&nbezetct a fent megjelblt hatAridfin
beta!, valamint az aa kbveto 30 napos pdthataridfin beta! ncm fixed meg az Onkonoanyzat reszAre, ugy 
e2 dnkonnAnyzat tovAbbi pAthatArido tdzese nilkfll jogosult jelen szerzSdAstS] egyoldalu nyilatkozatial, 
erdckmuUb' bizonyit&sa n^Iku) elAUnl.

2. A tulajdonjog AtruhazAsa

2.1 Szerzodo felek megAUspodnak abban, hogy megtektntett AHapotban elcseiAlik egymAssHl a 
lulajdon&i kepezb Ingatlanl 3/6 arAnyu tulajdoni MnyadAt, az Onkormanyzat tulajdona! kepczd 

jelen szerzSdAs 1.2 ponijAban kSrillirt tagathnl l/l tulajdoni hfinyadAval

2.2 Szerzodb feiek kblcsSnOscn rdgzftik, hogy az OnkonnAnyzat Kepviselo-testutoenck 2017. december 
19. napjan megtartoti (i)As6n a KApviselo-testiilel 228/2017. (XU 19.) szAmi hatArozatfiban As a 
VarosgazdAlko^Asi.As.Pcnzdgyi BizottsAga 393/2018. (111.05.) szamA hatArozataban (3. st. me^lekici) a 
jelen Szerzfides szerinh jogilgyletietrcjCttAhez hozzAJArult. j'

Bsdapm FCviro* 'lit ^WS1: ?■' 
JStscfvArosI OnU>rmiBjw

^viscli: Dr. Kocsis M4W pol$£iuC$ta 
Tulejdonos

Tuiqiifmtos
oXiiawvKcaktftc 4* ^)tnjegyca«. 

Kertnyf Gtu> tgyvid 
KASZ: 3696289$
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2.3 Szcrzodo fekk tudomfcul veszik, hcgy a tuiejdwyognak az ingMlan’flyih'AnianAsba tdil£n6 
beje^^sdvd vahak az ingetifinok

2.4 . Szerrtdfi feick tudomasul vcszik, bogy a M«v. 108/A. $ p) bakezdds&e lektntettel a jelen szerafides 
hatiiybalcpL-sdhcz n Budapest Fovlros Korminyhivatah jogeros hozz^&rulta aziikseges. Ennek 
2&eg\Wnt4i2 Ftlck - a Plk. 6:H B ( bekttt^ ah^ta - jefen szerzMt^n ten nyih&^ 
vannak.

Az Onkonninyzat kbieJczetisdgel vilial ana, bogy a Budapest FSvircs Komunyhivatela 
hozzAjdmldsanak beszerzese infat haladdktalanul, de kgkisBbb a jelen mrzfidds &UfrAsdi6l szAmltott 8 
napoo bdui intdzkedik. Autennyiben a Budapest Ffiviros Konnfoyhh/aule jelen szerzfidAst 
hat&rozatival jdvahegyja, a jdvahagyfc mcgtta&ttvcl jelen tterzfides a megkOtcsdnck iddpoaJjil# 
kezdfidfi haUUyal idire jOn.

3. Ittfiatian-x^vtaUrtfKirintf readelka^^ . ......... .... . . .... . * . . ..

3.1 jolenSzerzfi&sddlris&valcgyHgOlegaiokinttZ^cszifiOgyv^ndnettt^
(fit) eretfeii pdldAoyban azon unshod nyilatkozault, mdy azerint fcll&ten ds vicszavonhaudlan 
hozz^Aruttsdt Mb's ahhoz, bogy Budapest VIQ. kerulcti, bdtertleti, 36341 helynya cz&md, 
tenndszelben 1082 Budapest, 01161 Ot 58. szim ala&i, ^kivett kkchaz, «tdvarM megnevezdsO 211 m’ 
lerGletd fagatlsn 3/6 lul^donj Mnyaddra vonatkozo azOflkonnAnyzat tvlqdonjoga cswe Jogcimcn az 
ingatJau-nyil viatartAsba bejegyzisre kcRib'On.

Az okiraiszerkesztfi tigyvid a tul^donjog bcjegyzisl cngeddly 3 (hfrom) erederi pAWAnyAl aa kfivetS 5 
(fit) munkanapon belill jogosull As kbtelcs az mgatlanflgyi batfisAg rdszdre benytytaju, hogy a Szerzfidfi 
felekbAnneJjdkeaz^rtdld^CnbfizetxMgfizeidsdtkoveifienkjdWtatt igazoUsdarid^^

eJcgct left az lirtckkiUfinbozet fizetdsi kfilelezcttsSgdock. Ebbcn az esetben lulajdonjog 
bejegyzesi engeduly 1 (egy) tovAbbi pdldanydt okiraUzerkewtfi Ogyvdd, mint lettietndnyes egyidejflleg 
kotcles *z Ookonsinyzat r&zdrc kiadni ami, bogy a fennmaradd 1 (egy) ptidanyt a jogfigylei iratat 
kbzblljogosull elhdyezni ds arimi.

Szerzfidfi fetch az faytv. 4 7/A. { (1) bekezddsdnek b) poalja alapfin kfizfisen kAnk az Oletdkcs 
itlgattanOgyi halfirfgol, bogy jelen Szerzfidds ala^dn a Budapest VIII. kerilieti, belterOleti, 36341 
helyraizi termeszetben 1682 Budapest, VU6i ut 58. szim aladi, .Aivett hkobAz, udvar” 
rnegnevezdsO 2H tn3 terDlctu ingatlan 3/6 tul^jdoni hdnyeda cscrc jogetmen tfirtenft bejegyzdse 
vonatkozds&b&n tnegindulo tulejdonjog bejegyzesi ejjartst taitsa fiJggfiben a tul^donjog bejegyzdsi 
c^eddly bcnyujtdsAig, de tegfe^ebb a jelen SzwzfidAs illet&es fagaiUn6gyi hai&tigtoz tartdnb 

szimfott 6

3.2 Az Oakonndnyzat jelen SzeraSdds aHirdsAval e©'id<y01e« okiralszcrkesztfi dgyvidnil Jcldtbe helyezi 
azon (analmd nyiletkozaiit, mely szerint feltdden 6s visszavonhautitn hozz^dniidsO adja ahhez, hogy 
a Budapest VIII. kerCleii, belttriHeti, 35107 helynyzi stainu. lenndszttben 1086 Budapest, Bauer 
Sindor u. 14. szfon e lani, Hkivett Jakfihiz, udvar, gazdzsfigi epiilef' megncvezisO 5V1 tn3 terO letu 
ingstlanra vonatkozd tulajdwyogot were jogtimtfa Jasira. 1/1 tahjdoni arAnyban az
fagatian-zyilvdUanAsba bejcgyezzdk.

Az Gklratsxerkesztfi figyved a tul&jdonjofi bejegyz&i engedely 3 (harotn) eredeti pdJddnyit «l kfivetfi 5 
(fit) munkanapop belOI jogosult fit JOStdcs az ingattoniigyi hat&dg rdszdre benyujtsni, hogy a Szenfidfi 
fclck banuo))^^ £rt&j^&nbfizet megfizetdsdi kfivetfiec khHifott

■ A?'-_ ............ ....

fivthpcsiF0virai VilLfecrftri _ cKc£ciyCEe:
JSurfrimjlfinki'rminyw Or.KefiaytCtu 0©MjS

k^w»dKDr.KttSHMS<4ptil|lnnaw KXSZ-jWttSW
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cleget tett az fert^kkOlonbozcl fizetfei kotelezetlsAgtock Ebbes az esetben tu^idonjog 
bejegyzAsi engcdely 1 (egy) tovSbbi pdldA ny£t let&emdnycs egyidejfiieg kbteles rdszire
kiadni azzal, hogy a fsnnmarad6 ) (egy) peld&nyt a jogiigylel iratai kbzbtt jogosult eiheiyezni is firizni.

Szerzodd felek az Inytv, 47/A. § (!) bekezdesinek b) pootja alapjAa kdz&en kink az Hletekes 
ingatfanugyi hatosAgot, hogy jelen Szerzddis alapj&i a Budapest VOL keriileti, belteriildi, 35107 
hebyrajzi szdmii, termAszetben 1086 Budapest, Bauer Sandor u. 14. szam alatti, Jtrvett Iak6h£z, udvar, 
gazdasAgi ipOiet” megnevezdsG 501 tn2 terOletG ingatlan vonatkozAsiban reegmdu?6 tulajdonjog 
bejegyzesi eljarAsl tartsa fiiggdben a tulajdonjog bejegyzisi engedely benyOjtAsAig, de legfeljebb a jelen 
Szm6dds ilktekes ingailanugyl hatdsighoz t&rUnd bsnyiijtAsatdl szfimitott 6 (hat) hdnapig.

4. A Szerzddd feiek nyilatkozatai

4.1 Az Onkonnenyzat kijeknli es iaazolia, hogy a jelen Szcrz&dds Blatrasanak napjan kdztartozAsmentes 
sdozdnak minSsill is nines szernben lej&rt tartozdsa.

4.2 kijdenli is szavatolja, hogy az Ingatlanl 3/6 hinyada - a jelen Szcrzodds foglaltaktdl
eltekintve - per-, teher- is iginymentes, tovAbbA szavaiol azirt, bogy az OnkormAnyzai tulajdoaAba 
kerfllb ingatlanok tekinteteben az Ingatlanral 3/6 hinyadim vonatkoz6an - a jelen Szerzfides 
foglaltaktdl eltekintve - harmadik azemdlynek nines olyan joga, amely tu!ajdonszerzes4t 6s az ezen 
tultydoni hanyadnak termeszetben mcgfeleiS terQletrc tbrtdn6 birtakba 16p&6t akadAlyozsa vagy 
korletozza, azzal a megkbtAssel, hogy az Ingatlanl jelen szerzGdis tArgyit kepezd
tulajdoni hAnysdnak Urmdszctben megfeleld terCiet hasznAlata, valanrint a hdajdonost&s tulajdoni 
hanyEdAnak termeszetben megfclc‘6 tcrtilet esetleges haszndlata (UllhaszoAlata) kdrdbcn a szavafossagi 
feielosseget kizArja.

4.3 Az Onkonnanyza! kijclenti cs szavatolja, hogy az Ingatlan2 - a ielen S^r^des foghltaktdl eltekintve 
- pet-, teher- 6s iginymentes, tovibbA szavatol azirt, hogy a tvlajdonaba kerillo ingatian
tekintdibtn az ingatlanra vonalkozian harmadik szemiiynek nines olyan joga, amely tulajdonszerzdsit 
is birtokba 16pisdt akadAlyozza vagy fcorlitozza.

4.4................................... Szerzbdfi felek rSgzidk, hogy az Apbletek energetikai jellemzfiinek tanusitAsAxfil sz6i6 176/2008. 
(V1.30.) Koren, rendetelbcn foglaltak alapjac az Inga tian 1 vonatkozAsiban a HET-................ 
szimi energetikai tanisftvAny(okat) ax OnkormAayzat rdszAre. az Ingatlan2 vouatkozAsAban a HET- 
 ssAnnl energetikai tantisltvdnyfokat) riszire jelen Szerzddds alAIrdsfit 
megel6z6sn AtadAsra kerQlt.

5. BirtokAtrubizAs

5.1 Syerzodfi fclck rdgzltik, hogy kdz^s akaratuknak mcgfclelSen mcgaHapitjAk, hogy az  3/6 
tulajdoni hAnyadAnsk termdszetben megfelelo terulet birtokdtruhitzasa napjanak az Ertdkkulbnbozct 
megfizcUse napjat tekintik. Szerz6d& felek mega'iapodnak, hogy tekintette! arra, hogy az Ingatlanl 
jeleniegis azOnkonnAnyzat birtokiban van, igy az Ingatlanl fizikai birtokbaadAsilra, illetvc a tncroorfik 
rdgzitteere netn keriU sor.

lngettls.nl

5.2 Szerafidd felek rtigzitik, hogy az Onkormenyzat az &rt6kkiHt>nbtaet mezftzeteswek igazolasat kfivetd 
30 napan belui kdteies birtokatruhazAsi jegyz6konyvvcl birtokAba boosAtani az
Ingatlan2-t, arocly ingatlan eddig az OnkonnAnyzat birtokAban marad. a birtokfitnih&zfis napjdrdl a 
Szerz/Sdb fclek elSzeteseri :kdtelesek egyeztetrJ, amelyei megelSzfien az Onkonn&iyzaL irAsbeli 
nyiiatkozalAruik megldildesAvel kihetes igazolni az ingatlan kiuriJeb AliapotAt. A kifirfteti Allapot tenyei

■ jogdsuli a birtokftruhfizist mBgelftzdcn is ellenbnzni. |

....... ...........,..............................................................................................................................
Budapest FdvJrcN VB|. k»ru|ct ' AxnUrawrfeiitcUeiititerjejyenc.
JfasdWrBif ' TuhjSonos Or, ugyvfd

kityvisrli: Dr. Ko.sis M6U pnlf AiTnt»ur KAS?,: 3WM&96
Tulajdonos

lngettls.nl
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SztrzAdb felek rbgzltik, bogy jcieopont szcriftUbirtokbsldpdsdnek napjin ledvassdk
ft kttzizewi jellegQ fogyasztism&d berendazdsek aroelyel fi binokitruhuisi jeg^kbnyvben 
rOgzhenek, is tzekei a mdr66re ilJist tekintik a ' terhelo kOzQzont dlj fucldsl
Utclczctuig kezdeUnek. SzcrzSdfi felek m^illapodnak abbas, hogy a binokitruhizbkor a 
k&zmfiszolgihaid 4Jtal kiAJKion tartozismentessiget bizonyfai igazolist kbteiesek tadni egymasiak 
azon irgatlanak vomnkozis&Ni, amelyetafi k&teeon

5.3 A SzcrzSdft fdek a birtokatruhizAs napjitdi kc&dve visdik a jdcn Szerzodds UrgyAi kdpczd 
mgfitienokkal kapcsolatos teriiefa, illetvc kfoyeszdlyt & szedik aanak hasznah. A kt&Uemi jdlegg 
fbgyaszdsmdro dnik azflksig szerintt nivitWsfiva} kapcsotaos bcjeicnttsi kbidezetuig, a 
szolg£M*t6kkal Wridno S2£fz&&k0t& a tulqjdonl szorzo fdci terbdi, az ingaUan birtokba vweEiol 
xzimltoU 8 napon belli!.

6. Beotia kfiutuetts^

6.1 , , villalja, hogy az lngattai2-& a JOzseMroa Kerbed 6pil6$i StaMfyzatirdl
66/2007.(Xn.l2.)Onkorminy2Atireodeiet(JdK£SZ)el6Wsa£oakmegfeJelfienba4pRi.( 
a be^ft&i k&teiezetudg&ek az aMbbnL'Kzeriottesz eleget:

a) az ingatlaoS birtokbaadisitdl rztoiHoll 2 Aven bdfil, azaz kgkescbb 2020. oktiber 3J. capfiig 
megszctzi az Apftdsre vonatkozd jogerfis ^h'iAsj angeddyt,

b) az kgattag bbtokbaacUsAtol nitniioU 5 iven beJOi, azaz kgktsSbb 2023. ektdber 32. capjiig 
tnegszcrrj a joger£s haszndiub&v&eti

6JL Az Ugatlwi2 beipft&i fellAteJd:

Az IngatJan 6vczcii bcsorolaaa; Ll-VJU-l

a VA^-^fcjietzt^el kapcsolalos csszes kdlucg (pl. fqleszt&i hozz^AruUs, tcrvtzds. stb.) 
lefbeli.

A bedpltes azJzaldk, ApfanAnymagassig, sziatszAm, azhifiervlet stb. tekintet&en az OrszAgos 
TekpalwteadczAsi As £pft& K0veteIm€nych6l (OTEK) 253/1997. (XII. 20.} Korm&nyrenddek 
az 5/2015. (il. 16.) FAv. KGY. rcndetet (BFRSZ). 6s J6zmMtos Keruleii Cpftisi Szab&yzatArAI sz&6 
66/200?. (X1L 12.) linkonnhiyzati rendelet (J6Kfe$Z) d&rfcai az irinya&k.

7. A nerzodisbea vUlalt kotdezettsAgek sera leljasfUsinek, IHetvc Mseddmes tetyesft&cnck 
jogkOvetkezralnyei

7.1. Az beApiiisi k&ctezett0g illztve k&cddmes tdjcsl^c eseito a&almazbald
jogkdvctkazmiayck:

7.1.1. K&BddwikBtMr
Ha fi 6.1. pontban megbaUrozott vzlamdy kdlelczctlsigilvd nckj 2clroh&i6 okfoOl
k&eddembe csik. kdsoldmi k&bdri koieles fizeini az OnkonnAnyzotuak.
A kcscdehni kcMbirnjfcrsAke:
- A jogerSs dpft&i cngeddy megszta&tack 60 napot mzghaladd kesadebnc welin a kbtbdr 

Ssszftge 15.000.000,-Fl;
•- A hauiiHafoavtali engedely megszmistoek 60 oapoi mephnladb ktseddoc escUa a kbtbir 

bsszcgaTJOOJJOOrFl.

■- ‘■ j 7 -: i

? */y.
B«4apttlF&mMlii*«rfi>rc . A/.«>!.»»»<uJ/ictKisdkr^tj^xzie;

MasiMewf OimiMAyzat
WpvWL’&.JUw^hepdic  ̂ : KASi3MOJ&«
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Fckk rbgzitik, hogy axnennyjben a jelen pontban meghatArozoti osszegcken felul I 
kesedelmes teljesMs&re l^untettel az Onkannanyzatnak kotbArig&iye keletkezik, Ogy annak 
inMAV; 30 000,- Ft/hsp.

1 kijclenti, hogy a jelen pcntban mcgheiArozott kotWr dsszegdt k<5zos ruegegyezAssel 
^llapitottAk meg, As azt uem tekinti eltdlzottnak.

7.2. Szerz&Jc felek egybehangzoan rtlgzitik azt a tAnyt, hogy a kesedsirni kStber teijesitAsduek 
biztosilasara jelen szerzddAs megkOtdsAvel egyidejbltg az OnkormAnyzat javAra 15.000.000,- Ft, azaz 
TizcoBtmillid forint t6ke As j&rulekai erejAig els6 z&logjogi ranghelyen jeMlogjog, valamint a jelzAlogjog 
biztosRAsAra elidegenit&i As terhettri tilalom kerUl alapiUsra az AMBR6ZIA Gondoz6h4z Szolgaltatd 
Nonprofit Koriitoh FelelAssAgfi TArsasAg (rfividUrtt cAgnAv: AMBRdZIA GoudozihAz SzolgAltald 
Nonprofit KB., szekheiye; 2330 Dunaharaszfi, F6 ut 50-52., cAgjegyzdkszAma: Cg.13-09429284, addszAma: 
21849219-1-13, KSH azonosR6ja: 21849219-8730-572-13, kApvfeelt: Szondy LBU Qgyvezetd), mint 
jelzAlogkdtelezeit Dnnaharaszti, belter-flirt, 4251/1 helyrajzi szAm alatti, tcrmAszetben a 2330 Dunaharaszti, 
Fo ut 50-52. szam alatt megjeldlt, 1H arAnyu MajdonAt kdpezd ingatfanAn (a tovAbbiakban: Jelzilcgjogot 
Alapitd Szenrides). Ajelzalogjog ArvAnyesitAs&re a JelzAlogjogot AlapRd SzerzbdAs28.1.-2.8.3. pontfaiban 
megjelolt esefben keriil sor. A JetaAlogjogot Alapjtd SzerzodAsben foglahak 60 napnil kevesebb kAsedelem 
esetAn id&aranyosan ArvinyeafthetSk.

7.3. Az dnkonnAnyzat kikoti, tndomAsul veszl, hogy az Ingatlan2 hamaadik szemAIy
rdszdre ttktino ertAkesitAsehez a bedpitdsi kbtelezcttsAg teljesiteseig az OnkormAnyzat hozzAjaruJAsa 
szaksegss. Az OnkonnAnyzat abban az esetben adja hozzAjArulAst a tovabb&tAkr.dffoV? wnBanyiben a 
harmadik fit vallaijaa jelen szerzfidAsben fbglah kdlelezettsdReket. Axnennyiben altnulasz^a
az Onkormanyzai bozzAjArulAsAt kAmi, az OnkormAnyzat kdvetdi a jcien szerzAdesben
vdllalt kbielczettsegek teljesftAsdt.

Szerzfido felck rSezitik. honv az Onkormanyzat hozz&jarulAsa nem sziikseges az ingatlan hartnadik szerr^y 
rdszere tartdno Altali tovabbertAkeshdsAhez, amennylben az lngalian2-ra I a
jogerfis hasznAlatba vAteli engedilyt megszerczte. As ezt az OnkorroAoyzat fele hiteltArdcmlo mddon igazolta.

8. ElSvasArlssi jog alapitAsa

8.1. SzerzSdfi ftlek-figyelemmel , : a Fovarosi ilAIBUbia 7.P£21.585/2003/4. szdmP
jogerbs HAIetAnek keltAto! az clsz&molAs napjAig hi 6nkorm&iyzat Altai beszeden As a tulajdoni illetasAgAre 
es6 bArleti dijak megfizetAse iranti igenyAre az OnkormAnyzat a Budapest VH1. keriilet MAtyas ter 2, szAm 
alatti, 35152 hrsz.-u, 432 m: eleptertlletS, kivett lakdhAz udvar, gazdasAgi Apillet njegjelhldsO ingatlan, es a 
Budapest VUI. keriilet Szerdahelyi u. 3. szAm alatti, 35324 hraz.-d. 408 m2 alaptertiletu, kivett lakdhaz, 
udvar, gazdasagi Apulet megjelhlAsu ingatlan vonatkozasAban • jsvara szerzSd&en alapulo 5
Aves batArozott idore szdld eidvAsArfAsi jogot alapftanak azzat a fettdteflel, hogy a jeJen
szerzMAsbfil eredo dsszes kdtelezettsAgdt - a jelen szerzadds 6. fejczcicben rtigzltett bedprtdsi kOteiezettsAg 
kiv&eUvcl - maradAktalan»i 6c k^^boi teljesltette. A2 dnkcnnAnyzat vAllsya, hogy az 1.4. pontban 
rftgzilett HrtAkkilldnbbzet ' Altai tbnAnd megfizstesei kbveto 180 napon belfll a Budapest VUI.
kcrulet MAtyis tir X szAra alatti, 35152 hrsz.-6 As a Budapest VUI keriUet Szerdahelyi u. 3. szam alatti, 
35324 hrsz.-u ingallanok clidegenitesAre palyAzatot Ir k:. Az Onkormanyzat egydttal vallalja, hogy 
ercdmenytelen palyazal eseten az ingatlanok elldegenitesdre a hatarozott idbtartem alad Avente legalabb 
kdtszcrpalyAzatot if ki.

8.2. SzerzOdo felek megAllapodnak hogy . _ eldvasArlasi joga nem kerUl az ingatlan- 
nyilvantartAsba bejegyz^ref Azdpban az OnkormAnyzat vallalja. hogy a iArgyi ingatlanok tulajdonjogAnak 
ertekesftcsAre kuil paiyAzat sorAn vaJumennyi crdekfWdt az€?6vdsMdsijogfennA|lAsAr&Ir&baa tAjdkoztatja.

I .

Budapest f’SrtnA VHj. ker’iilei j_-. . , _ , .^AtokirnlotWsittHwcsJIenjcsycilr
Jistrfvirosi diikarmdnptl TuUjdor.os Dr. Ktr/ayi Gil» Sgjvfd

SiipMKtkUr. Kocstf Mu'.epolKjtwtoW KASZ: 3^002895
Tu’^dow^



: 7 ; < ■ 7 7 7; v A, ; : 7 777 : • \ ; ; \ 7

8.3. Szerzodo felek rbgzlnk, hogy * jvkn megAlkpodasse!. mint szeraSdiMe! sUpitoUel6visirU$i jog « 
Urgyi mgailinok von&Ocozwiban a jogszabily alapjin fcnnaHo elSviskrUsi jogokat kbv«6en gyakDrcIhmt.

8.4, SztnSdd felek megillapodnak, bogy 8 jekn szerzodAs rifivdsirlAsi jog ahpfUsival kapcsohtps 
rendeJkczwei * jelen szerzddis alairispkor hatalyba Jcpnek.

8.5. Szm&jo felek raegallapodnak, hogy a jeten szcraddes Tnuad&uUn tcljesUliseesetdn az cgym&sal 
szembcni igdnyeik vonatkozdUban, fgy kdlonosen. de nem bzArtlag a F6vArosi WWW* ? Pf 21,585/2003/4. 
szamu jogerfr itclwenck kdtctSl a jelen szertfidca atAfrisAnak a napjAig Inga Han)
vonatkozAsAban keldkczcli valameanyi kovelekseire (bAricti d& hasznihli dij, elmaxadt haszon sib.) is 
kitegedften tejjes mfnckben elszimdtak, As egymissal szembea tovAbbi, IgykulOntKcn, de nwa k&irfUg az 
fngatlsnokon fennilld kb?4s tulajdonb6l eredO vagy jogalap ndlktlli gazdagodis jogeimda tanAlM kdvctel&Uk 
- — —tinges t^p^ji kStclezctlsdg dmuiasxtAsAWl eredd Onkomiiny»fi igdnytn MW - aem AD feun

a jelen szerzbdes martdiklriMJ tetfcsuHse esetto kifgezettea akktel nyilaitozik, bogy az 
OnfonnADyzawri sr^ben tovAbbi fevclriAswl near

& Vegyes reBdelktz&ek

9.1 A jelenSzerzfidAs a Szerzfidd felek Altai tandnS riiirtsinak napjAn Mp hatilyba. Ha a SzerzfidS felek
dltali alilrAs nem ugy&nazon a napon toning akkor a hitilyba kpes idOpoa^a a kdsObbialibis napja.

9.2 A Szerz6d6 felek a jden Szerzdddssri kapcsoiatos nyitakozataikat irisban fetelesek megtenni. A 
jelen SwrzMdssel kapcsolatban bArmdyik SzcrzbdA fcl Altai a misUc SzerzAdS feinek adandd irteshis vagy 
dokumentum a misik SzerzMb ftl AHa) dtveteli igazotissaJ (tiniveveny, szwelyes arviul) azon megjekft 
iddpootban, ha fexon kbldtik, defer a faxhozcsatoH yisszajclzdsen fcltimtctctt sikeres tovibbi'fc id£ponti4ban 
min&fil kezbesitetaek.

10. Egyebck

10.1 Az OnkonnAnyzal kijcleuti. hogy a magyaijog szerint litezb As makOddjogt szemdly, mfg 
eselekvfifepcs nagykori magyar Allampolgir, igy a jeien SzcoAdds tirgyil kApezd ingatlanok 

did(«enftdedt - a jeloi Szerzto&bftD fbglaltekon kivOI - joaszaMlyi repdelkezdsck Mn korlfcozzAk. Waive 
akadiiyozzik.

10.2 SzerzAdO ftlek jclen SzeraAdds aUlidsival felhatalmazzAk Dr. Kertoyi Giza UgyvAdi IrodAt 
(szdkhefy: 1011 Budapest, Szilagyi DezsS Ur 1.1. emelct; cljird Ggyvid: Dr. KertayjG6zaugyvAdel), bogy 
az illctdkes ingailanligyi hatdsignil a jekn SzeraAdis l.MJ. pontjaiban meghaiirozott mgallaaok 
vonMkozisibm tc^es kfirucn, az tigyvidi tbrvdnyben elofa jogktael eijiijoa. Az ejjaxd ttgyvid a jdeo 
SzerzOdds hatilyba Idpcsit kOvetAen haUdeklalanul ferries a jelen SzerzAdds in&Btlantigyi hatAsig Altai 
vczctcll iagfilhn-nyilvAnUrtAsban veld benyujiAsa drdckdben djiroi at Hlctikcs ingatlanugyi halAsAgndl a 
tulajdodog bejegyzis irinti djirist megiodfUni, amdyet az ingatlan-jtfilv&itartisi ferelem drkczteteu 
pddfayavri fetcles S»ra3d6 felek rdszdrc dbkurocnlAltau igazolni.

10 J A SzcizodS fdek k ijelentiki bogy a SzeraAdcs faszts knyeges efcrndiil, annak jogi relevtnc&rt), igy 
feWaOsen a tri^jdoryog ingatlan-ny DvAniartisi bcjcgyzAserik valammt a lulejdMu^g AtruhAzfts szabA)yair6! a 
oQfcsdgcs UgyvAdtbheUesferi

10.4 A SzeraMB felek felcsbnOscn rogzitik, bogy azilletdkelaO! szdld 1990. Avi XC1II. t&vAny (Irv), 5. § 
(1) bekczdAs b) ponya alapjin az Oakonnapyzal az IngatknJ ml^dcriogdnak inecszcxzisc kapcsAn 
jUet&rocntesstgbenrtszeaia.

Z './) 

.. ............... .. ••* ............ - - 
■ p#(Hpa<Fchw\!yi3>.w6««....................................- . - AzoktamWWftciter^gys^;

MmMrojOrttormUyMt TW»J4om» ,*w.KwfcJlGix<8e»4e
kiywBJuDiKw&M*^ polzinMt'ft KA.SZ: 36042896
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8

10,5 A' SzerzSdO felek roegSIlapodnak abban, hogy a jelen Szerzddis szerkeszt&ivel tissaefijgg&ben 
felmeriilo kSltsegek az Oukonnanyzatot terhelik, az igazgatisszolgiltatisi dij megfizet&e a tulajdant smvzb 
fil k&telezettsfcge.

10.6 A SzerzfidS felek k&pvbel& hozrfyanil&sukai adjftk ahboz, hogy a szem&yes irataikrdl k6szOl<5 
ftnymisolatot ey&rd ugyvdd az tigy iratai kfizotl elzfirtan kezelje, orizze. Sz«rz6d6 Felek kyeleotik, hogy a 
jelen SzerzSdds alMr&sihoz a szOkUges felhatalmazassal rendelkeznek.

10.7 A SzerzSdSs megkdtesdhez sztiksfiges iulajdont lap a Takamet rendszer ig6nybevetc!6vel kerUft 
beszerzisre. A jelen Szerzddds 7 p^d&nyban kdszillt, amelybOl a Felckei 2*2 peldAny, okiratszerkesziS 
Cgyvddet 3 pildfeny iJlct meg.

10.B A Szera6d6 felek megAUapodnak abban, hogy a jelen SzerzSddssel kspcsolatos csetleges vitaikat 
eteosorban targyatas utjin igyekeznek rendezni. Ennek eredm^nyte’ensdge escldben az Altalanos szabalyok 
szerint  6s hatAskBrrel rendelkezfi rendes bk6sAghoz fordulnsk jogorvosletdrt.illet6k.es

10.9 MeWe^ex;
1. sz, mejldklet: Ingatlanl tulajdoni lap
2, sz. xnelUklez; Ingatlani tulajdanf lap
3. sz. meU6klet; KdpvisdMestulet 228/2017. (XIM9.) szimu hatfcozala 6s VPB 193/2018. (U1.05.) 
szarnd haUrozsta

A Szerzodd felek a jelen SzerzfidSst annak AtolvasAsa 6s 6rtelmez«e utan, mint ateratukkal mhadtBben 
megegyezCti j6vabagy6)ag irtik aK azz&I, bogy a jelen Szerz&Hsben nem szabilyozott kfcrdtsekben a 
Ptk., azNvt., vahmiot az egyib vonatkozd jogszabltyok rendeikezesei Iranyaddak.

Budapest, 2018.................MM Oft Budapest, 2018.................................... Z019 0&
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betonEPAG Kft.

2335 Taksony
Szem hnre ut 059/2. hrsz.

Ugyiratszam: LHE-318/ -+ /2021 
Ugyintezo: Balaton Boglarka 
Telefonszam: +36 1 216-6961/136
Targy: tajekoztatas 
T^RTIVEVENY

Tisztelt betonEPAG KftJ

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat es 2018.
mdrcius 8. napjan csereszerzodest kotottek a Budapest VIII.. Bauer Sandor utca 14. szam alatti 
ingatlanra vonatkozdan.

A Csereszerzddes 6. pontja alapj&n az ingatlan beepitesere
kotelezettseget vallalt. A Csereszerzodes 7. pontjanak szerzodesi feltetelei a beepitesi 
kotelezettseg nem teljesitese, ill. kesedelmes teljesitese esetere allapitott meg 
jogkovetkezmenyeket.

A _ eladd es a betonEPAG Kft. vevo kozott 2019. november 22. napjan
a Budapest VIII., Bauer Sandor u. 14. szam alatti, 35107 hrsz.-u ingatlanra vonatkozdan letrejott 
adasvdteli szerzodes 2.10 pontja alapjan vevo a Csereszerzodes teljes tartalm&t megismerte, azt 
magara nezve kbtelezonek ismerte ekkulonos tekintettel a 6. es 7. pontjaban foglaltakra.

A jogeros epitesi engedely megszerzesdnek 60 napot meghalado kesedelme esetdre a kesedelmi 
kotber merteke 15.000.000 Ft. Az epitesi engedelynek legkesobb 2020. oktdber 31. napjaig kellett 
volna jogerore emelkednie. ez 2021. marcius 20. napjan valt veglegesse. Igy Onok 60 napot 
meghaladd kdsedelembe estek, azaz kotber fizetesere kotelesek.

A kesedelmes teljesitesre tekintettel az Onkormanyzat kotberigenye a fentieken tul 
'' ••30.000 Ft/nap.

Jelen levelunkkel felszolitjuk Ont, hogy a 15.000.000 Ft kotber osszeget, es ezen feliil 2020. 
december 31. napjatdl 2021. marcius 20. napjaig szamitott 80 napra vonatkozdan tovabbi 
2.400.000 Ft kotber osszeget, vagyis osszesen: 17.400.000 Ft-ot fizessen meg a Jozsefvarosi 
Onkormanyzat szamara, az Onkormanyzat OTP Bank Nyrt.-nel vezetett 11784009-15508009- 
08800000 szamu bankszamlajara. atutalas utjan.

Felhivjuk szives figyelmet. hogy amennyiben a fenti dsszeget a jelen levelunk atveteletol 
szamitott 8 napon beliil nem egyenliti ki. ugy peres eljarast kezdemenyezunk.

Budapest, 2021. augusztus 17.

Tiszteletlel:
1 JdzseMrosi L2®! 
I Gazdftkcdasl KozpontZrtJ

dr. Goresos^dnika Balaton Boglarka

divizidyezeto refcrens

Joj.se?va>osi Gazcalkodas Koiponc Zr;. • Vigyongaidalkodasi igazgarcsag
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Jozsefvarosi Gazdalkodisi Kozpont Zrt.
Vagyongazdalkodasi Igazgatosag

Budapest
utca 8.

1084 . . <

Targy; Valasz a LHE-318/26/2021 iigyiraiszamu leveire
Cgyint6zd: Balaton Boglarka

J6^se^afosl C-azda^odas! Kozpont Zdj 
^Tc^tetuS; datum- erRczteiei-i J 

2021-09- 16

ikUtas datuina:

2021 > 16 i

ugyintezi /

rneilckJc'.

' Budapest, 2021-09-13

Tisztelt Igazgatosag!

Ogyfelem, a betonEPAG Epitoanyaggyarto KorMtoIt FeleI6'ss£gu Tarsasig (Cg.: 13 09 084401, szekhely; 
2335 Taksony, Szent Imre ut 059/2. hrsz., adoszim: 11980841-2-13, statisztikai szamjeb 11980841-2361-113-13, 
kepviseli: Bagi Attila Istvan, ugyvezcto) neveben es kepviseleteben, a Tiszteh Vagyongazdalkodasi Igazgatosag altal 
2021.08.17. napjan Kelt LHE-318/26/2021 ugyiratszamu tajekoztato levele, valamint a 2021.08.30. napjan tartott 
szemelyes egycztetes kapcsan az alabbiakkal fordulok Onokhoz;

- A Tisztelt Igazgatdsag tajekoztato leveleben foglalt kotberigenyt jogalapjaban xdtatom, tovabbi 
vitatom, bogy Ugyfelem neki felrdhato okbol k6sedelembe esett. Ennek alapjan kerem a Tisztelt 
Igaz^atosagot, bogy a 2021.08.17. napjan kelt kesedelmi kdtbSrigeny bejelentest tartalmazd 
LHE-318/26/2021 ugyiratszamu levelukben foglaltakat feliilvizsgalm sziveskedjenek, es az 
Ogyfclemmel szembcn tamasztott kesedelmi kotberigenyiiket visszavonni sziveskedjenek!

- K6rem, hogy a jogeros hasznalatbaveteli engedely mcgszetzesete szabott hataridot, 1 ewel, azaz 
2024.10.31. napjaig mcghosszabbftani sziveskedjenek!

Indpkolasul az alabbiakat adorn elo:

/L . . T^nyillis

Ogyfelem, mint vevo es , mint elado 2019-11.22. napjan kotott egymassal adasveteU
szerzodest. melynek targya a BFKH XI. Keruleti Hivatal altal nyilvantartott Budapest. VIII. kerulet, belteriilet,. 
35107 hrsz. alatt felvett, termeszetben a HU-1086 Budapest, Bauer Sandor uta 14. szam alatti ingadan 1/1 tulajdoni 
hanyada volt. ;

Az adasveteli szerzodes tartalmazta, hogy Ogyfelem, mint Vevo a - es a Budapest
Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat kozott 2018.03.08, napjan megkotott - Csereszerzodes 6,1. es 
6.2. pontja alapjan beepitesi kotelezettseget vallal akkent, bogy
a) Legkcsobb 2020. oktober 31. napiaig megszerzi az epttesre vonatozo jogeros epitesi enpedelyr.
b) Legkesobb 2023. oktober 31. napjaig megszexzi a jogeros hasznalatba yeteli engedelyt.

■ 1137 BUiW’r.ST,SZENT]sTV/iN KRT. 18. IV. FM 3.
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A Csereszerzodes 7-1 pontja akkent rendelkezik, hogy amennyiben a 6.1 pontban
meghatarozott valamely kotelezettsegevel neki felrohato okbol kesedelembe esik, kesedelmi kbtbert koteles fizetni 
az Onkormanyzatnak.

A kesedelmi kotber merteke a jogeros epitesi engedely megszerzesenek 60 napot mechaladd kesedelme esten 
15 000 000,- Ft A Felek rogzitetrek, hogy amennyiben a meghatarozott osszegen feliil: kesedelmes
teljesitesere tekintettel az Onkormanyzatnak kotberigenye keietkezik, ugy annak merteke 30.000,- Ft/nap.

Ugyfelem es , mint Eladb kozott megkotott adasvereh szerzodes 2.6. pontja rogzid, hogy a
vetelarhatralek akkor keriii megfizetes, miutan az Onkormanyzat az adasevteli szerzodeshez hozzajarulasat adja es 
a hozza^ndo nyilatkozat 1 eredeti peldanya Ugyfelem reszere atadasra keriii.

A Tisztelt Onkormanyzat hozzajarulo nyihtkozatat Pikd Andras. Polgamiester Ur allirotta ki, aki a veszelyhelyzet 
kihirdeteserol szolo 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet es a katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolddo egyes 
torvenyek modositasarol szolo 2011. evi CXXVIII. tbrveny alapjan a Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo- 
testuletenek feladat- es hataskoret gyakorolva a 2020.03.20, napjan kelt 114/2020 (IIL20.) sz. hatarozataban jarult 
hozza az adasvetelhez.

Ezt kovetoen Ogyfdem megfizette a maradek veteiarat es a tulajdonjog bejegyzes engedely 2020.05.21. napjan 
keriilt benyujtasra az illetekes foldhivataihoz. A BFKH Foldhivatali Foosztalya a 2020.10.26. napjan kelt 
101347/2/2020 hatarozataval jegyezte be Ugyfelem tula/donfogat a targyi ingatlanra. A hatarozat 2020.11.16, 

napjan keriilt a reszunkre kezbesitesre.

Ugyfelem ennek ellenere mar korabban megkezdte a szukseges okiratok beszerzeset az iigyintezeshez, es a BFKH 
Epitesiigyi es Oroksegvedelmi Foosztalyahoz 2020.09.06.napjan nyujtotta be kerelmet, mely alapjan a Tisztelt 
Foosztaly a 2020.09.07. napjan kelt BP/2607/0084O-2/2O20 iigyiratszamu ertesiteseben tajekoztatra LJgyfelemet, 
hogy az epitesi engedely kerelme alapjan epitesiigyi hatosagi eljarast 2020.09.04, napjan meginditotta. Ertesiteseben 
kozolte, hogy az adptt iigyfajtara iranyadd iigyintezesi hatarido 35 nap, melynek lejarta 2020.10.08.

A Tisztelt Foosztaly ezt kovetoen a 2020.09.22. napjan kelt BP/2607/00840-5/2020 iigyiratszamu vegzeseben 
Ogyfelem keresere ugy dontott, hogy az epitesi engedelyezesi eljarast 2020.09.21. napjatol maximum 6 honapra 
szunetdtcti. Ezt kovetoen Ugyfelem kerte ?.z eljrtras folytarasat, mely ismet a sziineteleset. igy a 2020.11.04. napjan 
kelt BP/2607/0O84O-16/2O2O iigyiratszamu vegzessel az epitesi engedelyezesi eljaras 2020.11 04. napjatol 
maximum 6 honapra terjedo sziineteleserol hozott dontest.

2021.01.19. napjan Ugyfelem kerte az eljaras folytatasat, melynek eredmenyekent 2021.02.08. napjan keh 
BP/2607/00085-6/2021 iigyiratszamu hatarozataval a Tisztelt Foosztaly az epitesi engedelyt megadta, mely 
hatarozat a BP/2607/00085-9/2021 ugyiratszamu dbntes ertelmeben 2021.03.20. napjan valt veglegesse.

■ W1VZOJ.DKATMiN.nl-
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II. logi erveles

Hatarozott jogi allaspontom az, hogy Ogyfelem kesedelembe new esett a kovetkezo indokoknal fogva:

a) Kotelezetd kesedelembe eses vitatasa

A Csereszerzodes 7.3. pontja rogziti, hogy az Onkormanyzat hozzajarulasa sziikseges a targyi ingatlan harmadik 
szcmely reszere torteno ertekesites eseten, a beepitesi kotelezettseg tcljesiteseig.

Atrol azonban nines rendelkezes, hogy az Onkormanyzstra a hozzajarulas megadasa vonatkozasaban milyen 
hatarido vonatkozik. Ebbol adodoana Ptk. altalanos rendelkezesi az iranyadoak, mely alapjan:

Ptk. 1:4. § [Az elvarhato magatartas elve. Fekohatosag]
(1) Ha e totveny eltero kowtebninyt new tamasty apo^rijo^ vL^vnyokban kelieljdrni, aba# adott he^iben dkaHban
eh>drhatd.

Ptk. 6:62. § [Egyuttmfikodesi 6s tajekoztatasi kotelezettseg]
(1) A fekk kbuksek a reyr^odeskatesi la^aldsok alatt, a nprqidis megkbttsenil, fennalidsa alatt ex meos^intetlse sordn 
egyuttmdkbdni es Idiikoqtatai etymast a ssyrvddest ennto Unye?ss kdriilmlnyekrdl

Ptk. 6:150. § [Kozbenso szerzodesszeges]
UJ AJel s^iyodess^egest kbvet el, ha elmulas^pa megtenni a^okat iaie^kediseket vagy nyilaiko^atokat, amelyek s^iiksegesek 
ahho% hogy a mdsik fit a s^tyydesbSI eredd kbtek^ltsegeit megfeklden te^sitbesn.
(2) .A% qpik felel terhelo inte^kedes vaty tyilatko^ ebnulasytdsa kiyiria a mdsikfil olyan khteksytts^enek megsyeypsit, amehmek 
tcliesiteset inietykedu vagy nyilatkos&t elmitlas^tdsa megakaddlyosyy.

Az adasveteli szerzodes 2019.11.22. napjan megkdtesre kerult, az Elado pedig kdtelezettseget vallalt ra, hogy az 
alairastol szamitott 8 napon belul eljar a hozzajarulas beszerzese erdekeben a Tisztelt Onkormanyzat elott. A 
Tisztelt Onkormanyzat 2020.03.20. napjan kelt hatarozatban adta meg a hozzajarulast, tehat eltelt majdnem 4 
honap. Ezen majdnem 4 honap alatt a Tisztelt Onkormanyzat Ogyfelemet nem tajekoztatta az eljaras allasarol, igy 
az altalanosan elvarhato egyuttmukodesi kotelezettsegenek sem ten eleget es - mindenfele indokoUs 
nelkuli - kesedelmes ugyintezesevel megakadalyozta Ugyfelem hataridoben torteno teljesiteset.

A Ptk. 6:150. § (l)-(2) alapjan tehat azon idoszak, ami az Onkormanyzatuak felrohato, non keriilhet az Ugyfelem 
oldalan elszamolasra. A Ptk. 6:150. § (2) bekezdese alapjan allaspontom szerint az Ugyfelem szamara 
szabott hatarido a Tisztelt Onkormanyzat kesedelmes Ggydnt6zesi idejevel meghosszabbodott.

Ennek alapjan allaspontom szerint az alabbi teljesitesi hatarido iranyado:
A felek 2019.11.22. napjan kotottek egymassal szerzodest es az Eladdnak 8 nap (adasveteli szerzodes 2.9. pent) allt 
rcndclkezesrc a Tisztelt Onkormanyzatnal kern: a jovahagyast. Egy altalanos 15 napos iigyinrezesi hataridovel 
szamolva a Tisztelt Onkormanyzatnak -az altalaban elvarhato ugyintezesi hataridovel es a hetvegen lejaro 
hataridovel is kalkulalva - 2019.12.17. napjaig kellett volna a hozzajarulasrol dontenie, Ehhez kepest a Tisztelt 
Polgarmester Ur csak 94 nappal kesobb, 2020.03.20. napjan hozta meg a hozzajarulasrol szold polgarmesteri 
donteset

Hivatkozassal a Ptk. 6:150. § (2) bekezdeseben foglaltakra allaspontom szerint az Ugyfelemnek szabott teljesites 
hatarido ezen 94 nappal meghosszabbodott, igy a teljesitesi hatarido 2021.02.02. napja letr.
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A Csercszerzodes pedig csak a 60 napot meghaladd kesedelem esct.cn rendelkezik kotberrok igy tehat Ugyfelem 
legkorabban 2021.04.04. napjatol eshctett volna olyan kesedelembe, mely alapjan kotberfizetesi kbtelezettsege 
fennallna.

Figyelemmel azonban arta, bogy az 6pftesi engedely 202l.Q3.20. napjan veglegesse valt, igy 
megallapfthato, bogy Ugyfelemet nem terheli kotberfizetesi kotelezettseg.

AHaspontom szerint tehat - a fenti jogszabalyhclyek figyekmbcvetel6vei - a Tisztelt Onkotmdnyzat 
kcsedelmes ugyinkz^se az adasveteli szerzddes jovahagyasa vonatkozasaban kizarja Ugyfelem 
kesedelembe eseset.

Amennyiben a Tisztelt Igazgatosag ennek ellenere ugyiteli meg, bogy Ugyfelem kesedelembe esett, ugy 
vitatom, hogy a kesedelembe eses Ugyfelem felrdhato magatartasanak eredmdnye, mely alapjan 
kotberfizetesi kotelezettseg terheli,

Ennek kapcsan az alabbi jogi ervelest kivanom elotcrjeszteni.

b) Koronavfrus- vilagiarvany. mint vis major

Magyarorszag Kormanya a veszelyhelyzet kihirdeteserol szolo 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. es 4. § 
ertekneben veszelyhelyzetet hirdetett a kihirdetes napjanak 15. orajatol, vagyis 2020.03.11. nap 15 oratol. Ezen 
rendelet a 2020. marcius 11-en kihirdetett veszelyhelyzet megszunteteserol szolo 282/2020. (VI. 17.) Korm. 
rendelettel hatalyon kiviil helyezesre keriilt 2020.06.18. nappal.

Kormany azonban a veszelyhelyzet kihirdeteserol szolo 478/2020. (XX. 3.) Korm. rendelet alapjan 2020.11.04, 
napjatol ismet veszelyhelyzet keriilt kihirdetesre, mely veszelyhelyzet a veszelyhelyzet kihirdeteserol szolo 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszelyhelyzet megszunteteserol szolo 26/2021. (I. 29.) Korm. 
rendelettel keriilt 2021.02.08. napjaval megszuntetesre.

2021.02.08. napjatol pedig a veszelyhelyzet kihirdeteserol es a veszelyhelyzet! intezkedesek hatalybalepeserol szolo 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet rendelkezett a veszelyhelyzet kihirdeteserol, mely kormanyrendclet jelenleg is 
hatalyban van.

Figyelemmel arra. hogy 2020.03.11. napjatol a veszelyhelyzet kihirdetesevel egy eddig nem tapasztalt valtozas allt 
be az orszag valamennyi teruleten. Ezen valtozas kihatassal volt Ugyfelem ugyintezesi hatekonysagara is es 
mdomasul kellett venni, illetve el kellett fogadni, hogy a szemelyes ugymtezes hianya lelassitja a folyamatokat, illetve 
az egyes iigyintezesben reszt vevo szemelyek egeszsegi allapotanak esetleges hirtelen valtozasa megakasztja az ugy 
hatekony, hataridoben tdrteno elintezeset.

Tapasztalruk valamennyien, hogy a 2020. evben olyan szigoru korlatozasok keriiltek bevezetesre, illetve annyian 
voftak erintetrek a koronavtrus-jarvany kapcsan, amely egy eddig nem Litott helyzetet eredmenyczett mindannyiunk 
eleteben. Ezen helyzet a Csereszerzodes 2018.03.08. napi alairasakor egyaltalan nem volt elore lathato igy a feleknek 
nem is kellett ezzel szamolnia, Amikor Ugyfelem 2019.11.22. napjan megkbtotte az adasveteli szerzodesr, mcg 
akkor sem gondolta senki, hogy' a vilagjarvanynak ilyen tartos, hosszan elnyulo kovctkezmenyei lesznek.
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Eppen ezert dllaspontom szerint az Onok dltal az Ogyfelem felelossegi korebe telepftett kesedclcm nem 

helytallo, igy a kesedelmi kotber igenyiiket jogalapjan vitatom.

Allaspontom szerint a koronavirus-vilagjarvany olyan vis maior helyzetet teremtett clo, mely alapjan nem 
allapi'thato meg Ogyfelem felrohatosaga a kesedelem okan.

Az Ondknel is rendeikezesre allo teljes dokumentacidbol megallapithato, hogy Ugyfelem torekedett arra es 
mindent megtett annak erekeben, hogy a szerzodesben vallalt hatandot betartasra keriiljdn, azonban a kialakult vis 
maior helyzetre tekintettel a hatariaot nem lehetett tartani.

Amint a helyzet javulr es a Kormany enyliitett a korlatozasokon, iUetve valamennyi teriilt utolcrtc magat, az eljaras 
befejezesehez szukseges valamennyi feltetek teljesrtett, igy 2021.03.20. napjan rendeikezesre allt a vegleges epitesi 
cngedely. .

c) Kesedelem Idmentese

A kesedelemert valo felelosseg aioli mentesiiles koreben hivatkozni kivanok a Ptk. 6:142. §-ra mely alapjan a 
kotelezett mentesul, ha bizonyitja, hogy a szerzodesszeges, jelen esetben a kesedelembe eses az dlenorzesi koren 
kivul eso, a szerzodeskotes idopontjaban meg elore nem iathato kbxulmeny okozta es nem volt varhato, hogy a 
koriilmenyt elkeriilje vagy elharitsa.

Ptk. 6:142. § [Felelosseg szerzodesszegessel okozott karokert]
.Aki a s^er^des a mdsik jdnek kart oko^ koteUs Mentesul a ftleiosseg al6k ha bizonyitja, ho^ a

e/ienorzjsi koren kiviilesd, a s^rzodiskiites idopontjaban don nem idtbatd kdrillminy okozta, is nem volt elvarhatb, 
ho^ a koriilmenyt dkeriije va^ a kart elhdntsa.

Allaspontom szerint a koronavirus-vilagiarvany vis maior helyzetet idezett elo, igy a fentebb hivatkozott 

jogszabalyhelyben megfogalmnzott valamennyi kriterium megvalosul, igy a felelosseg aioli mentesules objektiven 
fennail. Megallapithato ugyanis, hogy Ugyfelem kesedelmes teljesiteset: 
- az ellenorzesi koren kivul eso;
- szerzodeskotes idopontjaban elore nem Iathato korulmeny okozta, tovabba;
- ilgyfelcmtdl nem volt elvarhatd, hogy a koriilmenyt elkeriilje.

Osszefoglalva allaspontom szerint az Onok altal tamasztott kesedelmi kotber igeny nem megalapozott, igy azt 
jogalapjaban vitatom. Ugyfelem nem a sajat felrohatosaga okan esett kesedelembe, hanem kozrehatott a Tisztelt 
Onkormanyzat kozel 4 hdnapos ugyintezese, a koronavirus jarvany, illetve az egesz orszagot erinto koronavirus- 
vilagjarvany miatt hozott korlatozo intezkedesek, igy Ugyfelem felrohatosaga nem allapithato meg a kesedelemmel 
osszefuggcsben.

Figyelemmel a fentiekben leirtakra, kerem a Tisztelt Igazgatosagot, hogy a 2021.08.17. napjan kelt 
kesedelmi kotber igeny bejelentest tartalmazd LHE-318/26/2021 ugyiratszamu leveliikben foglaltakat 
felulvizsgalni sziveskedjenek cs az Ogyfelcmmel szemben tamasztott kesedelmi kotberigenyuket 

visszavonni sziveskedjenek!
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HL logerds hasznalatba veteli engedely megszerzesere vonatkozd hataridd modosftasa iranti kerelem

Tekintettel a fent lektakra, vagyis, bogy a Csereszerzodes megkotesekor meg Dem lehetett szamoku a koronavmis- 
vilagjarvannyai, anuak hatasaval es idotartamaval, tovabba azon tenyce, bogy 2021.02.08. napjatol veszelyhelyzet 
keriilt kihirdetesre es az jelenleg is hatalyban van, illeive hogy az epitesi engedely csak 2021.03.20. napjan vak 
veglegesse, kdrem a hogy a jogeros hasznalatbaveteli engedely megszerzesere szabott hataridot, 1 ewel 
azaz 2024.10.31. napjaig meghosszabbitani sziveskedjenek!

Az egyiittmukbdes es a pozidv visszajelzes remenyeben varom szives valaszat.

Tajekoztatom, hogy jelen levelem perben fel nem hasznalhatd.

Az iigy vitelere vonatkozo meghatalmazasomat jelen levelemhez mellekelem.

/
Dr. Zbki Katalin 
ugyved
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