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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá ny zat
Képviselő.testület e szálmár a

Előteľiesĺő: Csete Zo|tánRév8 Zĺt.' mb. cégvezeto

A képviselő-testületi tilés időpontj a: 2012. december 1 9. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Práter utcai toľnacsaľnok Haszonélvezeti Jogot Alapító
Szeződésének megktitéséľe és a 248ĺ2012. (vII.19.) számú képviselő-testületi határozat
visszavonására

A napirendet nyílt ülésen kell tĺírgyalni, a hatźtrozat elfogadásához minősített
szav azattobb s é g szüks é g e s.
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BBrpRĺľszrÉsnľ ALKALMAS :

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatáĺ ozati j av as|at a bizoÍtság szźlmáĺ a:

A Várossazdálkodási P énzngy i BizottságlHumźnszo1'gźtltatási B izottsá g j avaso lj a a Képvi s e l ő -

testĺiletnek az e|őteri |ását.

Tisztelt Képviselő.testiilet!

1. Előzmények

A Képviselő-testület 2012. július 19-i tilésén tárgya|ta tź,ĺgyl tornacsarnok Haszoné|vezęti
Jogot Alapító Szerződését. A24812012. (V[.|9.) száműhatfuozatában elfogadta a Corvin
Towers Ingatlanfoľga|maző Koľlátolt Felelősségű Taľsaság, illetve a Klepieľre Corvin
Vagyonkezelo Korlátolt Felelősségtĺ Táľsaság és az onkormanyzat közcitt, f0I2. október 1-től
2062' október l-ig szóló időtaľtamľa terjedő, Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződést és
felkéĺte a Polgármestert a szerződés a|áfuására a szerződés taľtalmi elemeket nem érintő változások
mellett is. Az a|áirás hatríriđeje 2012. október 1. volt, tekintettel arra,hogy a szerzóđés aláíľó
tulajdonosok egýke, a Klepieľre Corvin Yagyonkezelő Kft. francia tulajđonú, és a cég
a|áit ásćnak me gszer zé se idő i génye s.
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2. A Haszoné|vezetí Jogot Alapító Szeľződés aláírása

A döntést kĺivetően a Rév8 Zrt. értesítette a tulajdonosokat - Corvin Towers
lngatlanforgalmaző Kft. és Klepierľe Corvin Vagyonkezelő Kft. -, hogy a megadott hataľidőig
fuják a|á az e|fogaďot. szerzóđést. Az a|áirźs a mai napig nem történt meg. a Corvin Towers
Kft. tájékoztatäsa szerint a francia tulajdonostárs miatt. A polgármester a hatarído leteltét
követően levélben hívta fel a tulajdonosokat szeľződésben váI|a|t kötelezettségfü teljesítésére.

3. A Haszonélvezeti Jogot Alapító Szeľződés módosítása

Időközben elkészĹilt a tornacsamokot is magźba foglaló épĺiletegytittes Alapító okiľata, mely
20|2. november 23-án beadásra kerĹilt aZ illetékes, Budapesti 1. számu Korzeti
Földhivatalhoz. Az Alapító okirat beadásának ténye az ingatlan tulajdoni lapján széljegyre
kertilt.

Az Alapitő okirat bejegyzése esetén a tomacsarnok egyedüli tulajdonosa a Corvin Towers
Ingatlanforgalmaző Kft.. Ennek értelmében a Corvin Towers Kft. a francia tulajdonostars
nélkiĺl, egymaga is alźńrhatja a Haszonélvezeti Jogot Alapító Szeľződést.

Amerľrýbeĺ abejegyzési kérelem elutasításra kerülne, úgy sztikség volna a Klepierľe Corvin
Kft., mint Corvin Towers lngatlanforga|maző Kft. fulajdonostársának a nýlatkozatźtra, hogy
tudomásul vęszi a haszonélvęzeti jogot alapitő szerzőđésben foglaltakat ez azonbaĺl ismételten
e|htlzná a szerzőďés aléirástú.

Fentiek a|apjtn, annak nincs akadálya, hogy a szerzódést a Képviselő-testiilet e|fogadja, de az
onkormanyzat részéről történő a\áírást a társasházi alaĺrító okirat ftildhivatalibejegyzéséhez
célszeľíi kötni.

Tekintettel fentiekĺe .javasoljuk, hogy a korálban elfogadott szerzőďés helyett iĄ szerzađés
keľüljön elfogadásra,'amelyben egy tulajdonogsai, a Corvin Towers K.ft-vel kĺit szerzĺidést az
Onkormanyzat.

Azý szeruődés elkésztilt és jelen előterjesaés mellékletétképezi'

Tekintettel arra, hogy a szęrzódésben változtak a felek, ezért szijkséges az q szerzoďés

a|áírása egyebekben az uj szerződés taľtalmi elemei vá|tozatlarlok a korábblhoz képest. Ezze|
egýdejúleg szfüséges a koľábbi képviselő-testtileti hatćrozat visszavonása.

A Képviselő-testtilet dcintése a helý onkormźnyzatokról szőIő 1990. évi LXV. törvény 2. $

(2) bekezđésén, valamínt a 3712003. (V[.07.) önkormányzati rendelet 2. $ (2) bekezdésén

alapul.

Ké ľe m az alźlňb i határ ozati j av asl at elfo g a d ás át.
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A Képviselő-testület úgy diint' hogy

1. a248/2012. (vII.19.) számú hatźrozatált visszavonja.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 20|2. december 19.

2. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező' a Coľvin Toweľs
Ingatlanforga|maző Korlátolt Felelősségű Táľsaság, és az onkormányzat kozott
kiitendő' 2013. január 1. napjátó| 2063. januáľ 1. napjáig szĺóló időtaľtamra
terj edő Haszonélvezeti Jogot Alapítĺó Szerződést.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. december 19.

3. felhatalma zza a polgáľmesteľt a 2. pont szerĺntĺ HaszonéIvezeti Jogot Atapító

Szerződés a|áírására, taľtalmi elemeket nem éľintő változások mellett is azza| a
feltétellel' hogy a 2012. novembeľ 23-źłn, a Budapesti 1. számű Köľzeti
Fłildhivata|hoz benyújtotto a 36374 hrsz-ú táľsasházra vonatkoző Társasház
Alapító okirat az ingat|an nyilvántartásb a b ej e gyzésľe keľti l.

l.' '. ; Felelős: polgármesteľ ' ':''
.Határidő:. a 

.36374 
hltsz-ű ttirsashźizta vonatkozó: Tár:sasház.Aiapíto okirat ingat|m,

nyilvantaľtásba töľtén ő bejegy zését követően

4. elfogadja a Coľvin Toweľs Ingatlanforga|maző Kft., mint tulajdonos, kłizéľdekű
kiitelezettség vállalását a határozat 2. pontja szeľinti szerződésben foglalt
haszonélvezeti jog alapításáról. A ktizéľdekű cél, melynek éľdekében a kiizérdekíĺ
kiitelezettség vállalása tiiľténik: spoľttevékenység támogatása.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20|2, december 1 9.



5. előzetes kötelezettséget vállal a haszonélvezeti jog fennállása alatt a Pľáteľ utcai
toľnacsarnok iizemeltetéséľe és felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a mindenkoľi
ktilts égvetés tervezés én él a határ ozatban fo glaltakat ve gye figyelemb e.

Felelős: polgármester
Hataridő: a mindenkori ktjltsésvetés készítése

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zľt., Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2012. december 10.

mb. cégvezető |Rév& Zrt.

Törvényességi ellenoľzés :
Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

ĺ,ftlil
UL-

Csete Zo|tát

/, ful*
Dr. Mészář Erika

a|jegyző



Képviselő-testü|et ülésére

I IASZ oN Él'vF;zF'ĺI JoGoT AJ.APÍT o szERZőDÉs

Jelen haszonéIvezeĺjogot alapítő szerzőđés (a továbbiakban ,,Szetződés'') léttejött

egyrészľől: Coľvin Towers IngatlanfotgaLĺnaző Koĺlátolt
Felelősségű Tátsaság
tulajdonos
székhely: 1082 Ruđapest, Futó utca 47-53, VII' emęIet
cégegyzékszám: Főváĺosí Töĺvényszék Cégbíĺősága Cg.
01-09-876520
s tatisztikai szárnjel: 1' 3849 867 - 68 1 0- 1 1 3 -0 1

képviseii: Tatár Tiboľ igyvezető (a továbbiakban:
"Tulaidonos")

másĺészĺől: Buđapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosr
onkoľĺnányzat
haszonéIvező
székhely: 1082 Budapest, BaÍoss utca 63-67.
statis ztikai tórzsszárna: 1 5 5 0 8009 -7 51' 1 -321 -01
képviseli: dĺ. I(ocsis Máté polgármesteĺ
(" továbbiakban:''Onkormáĺyzat/Haszotlékező,,, a

,,Tulajdonos'' és a,,HaszoÍ|éIvező,, felek kiilön-kiiiön,
egyenként'' Fél'', együttesen pedig''Felek'')

közott az a\ulirott helyen, napon és feltételek szeľint:

I'"ELazM'ÉNynr

Szerződő Felek' egyezően rcgzítik, hogy a'IfaszonéIvező, mint eladó és a Tulajdono"o
jogeiődje, a Coĺvin office I(ft., mint vevő 2006. szeptember 29. napján szerződési
(,Ingatlan Ađásvételi Szetződés,') kötöttek a Budapest 1. számű l{ötzeti Földhivatal
(,Fölđhivata|,) áItaI vezetett ĺngatlan-nyiivántartásban 36379 htsz' a|att t1ivántartott,
teĺmészetben a Buđapest VIII. keĺii.let, Yajđahunyad a. 33' szám a|att ta|á|hatő 

.ngatJan

adásvétele tárgyában. Az Inga:JLan Ádásvéteii Szetződés _ 2007. máius 24. napján kötött
megállapodás á|ta| módosított - 5. pontja éĺtelmében a Corvin office l(ft. kötelezettséget
váLLalt ata, hogy az adásvéte| tfu.gyát képező lngat)ant saját költségére _ az ingat)annak a

kőrnyező ingatlanokhoz telekegyesítés keĺetében töĺténő csatolását követóen - fölđszint és

emelet magasság}g beépíti és kb. 10,8 m (+/-0,5 méteĺ) magasságban megépít egy

szerkezetkész épiiletĺészt (feJmenő szerkezetek' kész homlokzati kralakítás, tető,
tetőszigetelés, teůkeĺt és udvat kialakítás) (az,,Épa|etľész''), és egyben biztosíga annak a

Ptátet utcai A|ta|ános IskolávaI tőtéĺő, az eLőtásoknak- megfelelő összeköttetésének
lehetőségét. Á Corvin office Kft. továbbává\]alta,hogy az Epiiletĺészľe, annak elkésziiltét
követően, haszonélvezeti jogot blztosít aHaszonéIvező tészér'e (,Kötelezettségvállalás'').

Szetződő Felek egyezően rógzítik, hogy az 7,1 pont szeľinti te1ekalakítást, vagyis a

Budapest, VIII. keĺiilet 36379 hýrajzi számű ingatlan és az azza| szomszédos, koĺábban a
Föiđhivatal á|tal vezetett ingatlan-n1ĺivántartásban Budapest, VIII. keriilet 36374, 36375,

36376,36377,36378,36382,36383,36384 és 36385 helyrapi számokon nyilvántattott
ingatlanok egyesítését a Földhivata| 204046/1,/2007 száĺrra hatátozatával jegyezte be az

ingatlan-nyilvántar'tásba, valamenný ingatJant 36374 helynjzi szárrr alatt egyesítve. A

1.1.

1..2.
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telekala|<ltás folytán kialakult 8ó90 ď teľiiletű ingatlan tulaiđonosai peđig - a Coĺvin office
jogutóđiaiként - 521'4/8690_ed részben a Coĺvin Retail I(ft., va\amint 3476/8690_eđ
tészben a Tulajdonos lettek, tekintettel arta, hogy a Corĺ.in offi.ce Išft. széwált a Corvin
Átĺium-Iĺodák I(ft.te, valamint a Corĺ.in Retail Kft-te, (mely jogutódlást a Folđhivatal
36284/1'/2008/08.01.10 számú'hatarozatávaI jegyezte be a Budapest, VIII. kerĺi'let 36374
hltsz. ingatlan voĺatkozásában), majd a Corvin 'Ątrium_Iĺodák Kft. beolvadt a

Tulajđonosba (mely iogutódlás a Foldhivatal á|taI 201'466/2/2008/08.09.23 számil
hatátazattal kenilt bejegyzésĺe). A Conrin Rętail l(ft. 2011. de.c.e.mhęĺ 31 _i hatál|yď'
beolvađt a l(lepieĺĺe Corvin Yagyoĺkezelő Koĺlátolt Felelősségű Társaságba (székhely:
113B Budapest, Váci út 178., nyt7vántarqa aFővárosi Törvényszék Cégbíĺósága Cg.01-09 -

877878 számon) (továbbiakban a,,Klepieĺľe Corvin Kft.')'

1'.3. Felek egyezően rcgzíik,hogy a Tulajdonos és a Klepieĺĺe Corr.in Kft. jogelődje, z Cowin
Retail I{Ít. az 1.2 pont szer.int kialakult Budapest, VIII. keĺiílet 36374 helyta1zi számű'
ingatJanon a 08-1203/39/2007(07.03.) szárnű építési engedéIy a|apján megepítettek .gy
itodai és keteskeđelmi ĺendeltetésű épiiletet (.nsznáIatbavétell engeđély szám: 08-
1,,08/33/2010(10.05.), mely épiilet ĺészeként kjaIakjtástz keĺillt az 1'.7 pont szerinti
Epiiłetész 583 m. alapterrilettel az éplllet2. emeIetén.

1'.4. Szerződő Felek ĺogzítik, hogy a Corvin Toweĺs I(ft. és a Cowtn Retail I(ft., mint a

Klepieĺľe Corvin l(ft. jogelődje a társasházi töĺvény 7. s (1) bekezdése alapján
kezdeményezték a fenti 1.3 pont szennti épriłet társasházzá' alakítását, a tát'sasház előzetes
a|apitásänak tényét peđig a Földhivatal 201,466/2/2008' számű'határozatávaI - aIII'7. aLatĺ
fel1egyzés nngsotában - a 36374he7ynjzí számaingadan rulajdoni lapján feljegyezte,

Szerzőđő Felek szintén tógzíak,hogy a fentieket követően a Tulajđonos és a Corĺrin Retail
I(ft., mjnt a l(lepieĺĺe Coĺvin lfft. jogelőd1e a tátsasházi tö,rvény 5. s (1) bekezdése alapján
elhatározták a fenti 1.3 pont szeĺinti épűlet ,,Conrin Atdum 1a9,, néven társasházzá
torténő ala|<ltását, 2011. jútius 28. napján alaíĺták az etÍe vonatkoző társasház alapító
okiĺatot és:a táĺsasház lngat7an-nyilvániatäsi be)egyzése.lránĺ kéĺelmet a Föidfuvatalhiaz.
benyiljtoták, mely kéĺelmet a Földhivatal81,582/2/201'2' sz.hatát'ozatavai elutasított.

A Földhivatal a tát,sasház bejegyzését elutasítő hatarczataban foglaltaknak megfelelően a

Tuiajdonos és a Klepieĺĺe Corvin I(ft. módosították a fenti 1'3 pont szerinti éptilet
szintenkénti aIaprajzátés ezt követőeĺ 2012. október 1,6-áĺ a\Áitták a módosításokkal
egységes szeĺkezetbe foglalt tarsasház a|apítő okiĺatot (az ,,A|apitó okirať) a fent' 1.3

pont szednti épúlet ,,Cotvin Atrium 109', néven tÁrsasházzá totténő alakitasa tárgyában. A
Tulajdonos és a I(lepieĺĺe Corr.in IšÍt. 2072. novembeĺ 23.án nyrijtotta be a társasház
ingatlan-nyilváĺtartási bejegyzése iĺánti kéĺelmét a Foldhivatalhoz, mely kéĺelmet a
Föidhivatal a Budapest, VIII. keĺiilet 36374 helyrajzi számí ingatlan tulajdoru |apján
1,939 61' / 2072.17.23 széljegy.számon nyilvántaftásba vett.

Á. Tuiajdonos kijelenti, hogy az .L|apítő okiĺatban és az alaptajzon a 2. emeleteĺ 23.

számmal' jelolt 5B3 m2 a|apteraletű onálló lngaian (a tátsasházi közos rulajdonból hozzä
tafioző 91,/1,0'000 tr:lajdoni illetőséggel), mint önállő tátsashází albetét természetben
megfelel azEpiilettésznek, mely a társasház ingatlan-nyilvántattási bejegyzését kovetően a

Tulajdonos |<:zárőIagos tuLajđonát foga képezru.és atta vonafkozőan a Tulajdonos
koÄátozás nélkriljogosult a jelenSzeruődés szeľint haszonélvezeĺjogotalapitanl.

A Tulajdonos kiielenti és jogtőđjalĺa kiteĺjedő hatállyal szavatol1a, hogy a jelen
Szeĺzőđéshez 1.. sz. mellékletként csatolt 2. emeleti a|aprajzon23' számmal jelölt ingatlant

1.5.

1,.6.

7.7.

1.8.
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megtestesítő 583 m2 alapteniletű hĄiség tekintetében a Tulajdonost jelen Szerzőđés
megkötésekor l<lzátőIaEos biĺtoklási és használaĺ (lasznosítási) jog illeti meg, s a jelen
szeĺződéssel aIapított haszonélvezeĺ jog alapján ugyancsak \<szárőLagos biĺtoklási és

haszná|atl (lasznosítási) 1og illeti meg a HaszonéIvezőt, melyet a jelen Szetződésben
foglaltak sz eint gyakoĺolhat.

II. Flaszonélvezeti jog alapítása

2'1. Haszonélvezeti iog a|apitása. Á jelen Szerzőđésben foglalt feltételek szeĺ.int a Tuiajdonos
és a HaszoĺéIvező 2073. év januát 1. napjátő| kezđődő, 50 évĺe szőIő, vagyis 2063. év
január 1,' napjáĘ tattő haszonéIvezeti jogot a|apitanak a HaszonéIvező javfua a Budapest,
VIII. keľtilet a 36374/0/A/23 hetynjzi számu ingatJanra (a társasházi közös rulajdonból
hozzá tartoző 91/10.000 ulaidoni illetőséggel eg}.utt) (az,,Ingat|äil'') , amely ingatJan
természetben megfelel a je|en Szerződéshez 1,. sz. mellékletként csatolt 2. emeleti
alaprajzon 23' śzámmal jetölt 583 négyzetméteĺ alapteniletű Épiiletĺésznek' 'Ą
haszonélvezetl jogalapítzsa - a Tulaidonos közéĺdekű kötelezettség válla|ására tekintettel -
tédtésmentesen töÍtéÍrik. A köz&deki cél, melynek étdekében a közéĺdekű kötelezettség
válla|ása töĺténik: SpoÍttevékenység támogatása. A HaszonéIvező jelen Szerződés
aláításával a haszonéIvezei 1og a|apítasát _ az alábbi 2.6 poĺtban futakĺa tekintettel, mint
téĺítésmentes, kozosségr t& bíztositására, kultuĺális, oktatási és nevelési, valamint
SpoÍttevékenység támogatasáta torténő kózérđekíi felajánlást - elfogadja. A szoLgáItatást az
Ónkotmányzat Íordiga _ közvetleniil vagy költségvetési Szefve' illetve 1<lzárőIagos

. tulajdonában á]1ő gazdasási társasága űgán - közérdekű céka.

2.2. A haszonélvezeti iog időtattarna. A jelen Szerződésben bŁtosított haszonélvezeĺ jog a
; :' HaszonéIvezőt a femtj2.1 pont szeĺnti ĺđőtartam végéig illeti meg.

:.

2.3^' Az.ltrngatlan biĺtokbaadása. A Tulajdonos az Ímgaiant a jelen Szerzőđés alástását
"megď!,őzően 2a1'1. június 27-én a Haszon.éIvezőnek biĺtokába. aőta és Haszonélvező azt
ezen.:ĺ]aptőI ,fogva a Tuiajdonos'. 'engedélyével 1ogszeďlen hasznäIja, és mindezt

.: '' Haszonélvező 1elenSzeruődés a|aíĺásäval megeĺősíti és nyugtázza.

2.4. A haszonélvezeti iog tata|ma. A Felek rógziĺk, hogy a haszonélvezea jog alapján z
Flaszonélvező jogosult az Iĺgat)ant biĺtokában tattani, hasznalli és hasznalt szedni, és

megilleti a biĺtokvéđeiem. A Haszonélvező vísell az Ingaiaĺnal kapcsolatos összes tethet
és költséget, beleéĺtve az adőkat és a feĺmtaĺtással, felujítással, hýreálJltással, javítássď és

karbantaftással kapcsolatos valamennyi költséget, kivéve az a|ábbi 4.5(a) pontban futa|<nak

megfelelően a társasházi közös köItséget és a trrlajdoÍIost a szavrtosság:- kotelezettségei
köĺében teĺheIó köItségeket.

2.5' A haszonélvezeđ iog gyakoľlásának átengedése. Á' HaszonéIvező |ifď1ezetten jogosult
haszonélvezei jogá,ĺak gyakorIását ĺészben vagy egészben költségvetési intézményeivagy a
l<lzárőIagos tliajđonábaĺ á17ő gazdaság1 társasága tészére _ akár ellenérték fejében is _
átengedni' A Tulajdonos a haszonélvezeĺ jog gyakoĺlásának előbbiek szeĺinti - ellenéĺték
fejében vagy ingyen torténő _ átengedéséhez jelen Szerzőđés megkötésével kifejezetten
hozzájárul. A haszonélvezeđ jog gyakorlásánakátengeđését a Ptk. 159. s (2) bekezdése teszi
lehetővé. Á Felek tögzítlk, hogy a haszonéIvezei jog gyakor|ásának átengeđése nem érinti
azonkotmányzathaszonélvezetl jogánakf enná|]ását.

2.6. A haszonélvezeti iog ellenéľtéke. Á haszonéIvezeti jog alapitása _ aHaszonéWező javára

a Ptk. 593. s (1) bekezdése szeĺinti közérdekíí kötelezettségvállalás keĺetében
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tédtésmentesen töĺténik. ,\ Ptk' 593. s (1) bekezdéséĺe hivatkozással a Tula)donos kijelenti,
hogy a haszoĺéWezeti jogot ingyenesen közéĺdekű fe|ajánlásbaÍ, Q,I pont) meghatár'ozott
közéĺdekri célok eiőseýése étdekében a|apíga. A Tulajđonos az Ingadan megépítésével
kapcsolatos beszerzésein előzetesen fe|számitott Afát nem voÍrta Ie, így az ingyenes
haszonélvezet a|apíasa sotán nem kell ĺĺat ał,a*sor- az onkormányzatÍa, azfz a

ha s z onélve zeĺ j o g aIap ítás telj e s en ingyen e s a z o nko rm ány z at o|dalán.

2,7. Az Ingatlan visszaaclása. Á haszoné.|vezei jog megszűnése esetén a Haszonélvező
köteles az Ingatlant a Tulajdonos ĺészéte visszaadni. Felek megállapodnak, hogy a

haszonélvezeti jog megszűnését követően a HaszonéIvező minden áItala létesített
buĺkolatot, gépészeti vezetékeket, beĺenđezéseket és felszeĺeléseket az éptiłet
szeĺkezeteinek sételme nélktiLl _ leszeĺelhet és elszállíthat. AhaszoĺéLvezet megszűnésével,
ha a Felek eltéĺően nem állapođnak meg, a Haszoné|vező az Ingatlant szeĺkezetkész, 

^zeĺeđeti (azaz az alábbi 4.1' poĺt szerinu) állapotnak megfelelő áJ7apotban köteles visszaadni.

2.8. Be|egyzési engedély. 'Ą Tulajdonos jelen Szerződés aláíĺásávaI feltétel néIkiil és

visszavonhatatLanllLhozzájáni. alnlrroz, hogy a HaszonélvezeĺJog az Ingat)anĺa az iĺgatJan_
nyllvántartásba a fenĺ 2.1' pont szerinĺ ĺđőtartamra szőIőaĺ a HaszonéIvező javara
b ejegy zésre keĺiĺlj ön'

2.9 . A Tulajdonos kötelezettséget vállaL atta, hogy amennyiben a táĺsasház a|apítás bejegyzését a

Foldhivatal jogerős hatátozatával elwtasíga, ugy uhaszonéIvezeti iog továbbn is meg fogja
illetrri a Haszoĺé|vezőt a Budapest, VIII. kerület 36374 helyrď1zí számű ingatlanon az 583
m2 teítiletű éptiletĺész, egyben a91,/1'0.000 trriajdoni hányad'vonatkozásábaĺ. .

ilI. Nyitratkozatok és szavatosságvá|laLás ' i''

3.ti. A Ttliajdonos az Ingat)an tekintetében krjelenti és 'szavato|ja, hogy az Ingat)ant Íreŕrr tedreIi: .

: : . semmilyen.olyan ingatlan-nyilváĺtaná.sba be nern:jegyfett 'szolgalĺti vzgy egyéb harmaĺJi}ĺ' '.
, .'] szeĺńéIyeket.'megĺllető jog, arrrely Haszonélvezőt hasżóĺéIvezeĺ jogáĺak gyakor|äsábai..'

koľIátozĺá v agy akadáLy ozná.

3.2. A fenti 3.1 pontban íľĺa|<kaI kapcsolatban a Tulajdonos tájékoztaqa a Haszonélvezőt, a

Haszonélve ző pedlg tudomásul veszi, hogy a Budapest, VIII. keriile t 3637 4 hýqzi számű
ingatlant a CIB l(özép-Euĺópai Nemzetközi BaĺkZrt. javára 58.603.000 EUR és ifunékal
erejéĺg bejegyzett ketetbŁtosítéIĺ jebáIogog (egyetemes jogosult az UniCĺeđit Bank
Hungary Ztt.), 201,3.01,'1'4-Ĺg a CIB Közép-Euľópai Nemzetkozi Bank Zrt. javára

(egyetemleges jogosult az UniCrcđit Bank Hungary Zrt.) bejegyzett vételi jog, 
^zUniCľeđlt Bank Hungary Zrt. jzváta 3.1'20.000 EUR erejéig bejegyzett keĺetbŁtosítéki

jelzáIogtrog, továbbá 2017'01.1'9_ig a CIB l(özép-Euĺópai Nemzetkozi Bank Zrt' 1avára
(egyetemleges jogosult az UđCľeđit Bank Hungary Zt.) bejegyzett vételi jog (együtt, a

,,Teheĺ,') teĺheli. Tulajdonos kijelenti, hogy valamennyi Teheĺ az ő 3476/8690-ed nrlajdoni
hányadát teĺheli, és a táĺsasház a|apítást követően az ő ĺia1doĺábakenllő társasházi ktilön
nrlajdonok _ köztfü az IngatJan _ tarcasházi krilön Lapjára kenil majd ágegyzéste' A
Tulajdonos tájékozta\a a HaszonéIvezőt, hogy a hitelnyujtó bankok a Lĺtelszetzőđés
megkötésekoĺ tuđomással bíľtak a jeken Szetződés 1,.1, pongáĺban tész|etesen ismertetett
Kötelezettségvá|7aLásrőL, és a Haszonélvező javáta sző|ő jelen szetződés szerinti
haszonélvezeĺ joga|apitásához ahitelszetződésben előzetesen hozzáját,ł|tak.

3.3. ,t Tulajđonos úgy nyilatkozik, hogy amennyiben a haszonéIvezea jog bejegyzéséhez a
jelzáIogogosultak vagy ĺĺ;lás személyek küIon hozzäjánilásáĺa lenne szükség, anĺak
beszetzését'e és a Földhivatalhoz töĺténő benyújtásĺa kötelezettségetválla|.



3.4. A Tulaidonos jelen nyl7atkozatáva| a
HaszonéIvező felé, hogy az IngatJan
kivitelezésre.

kivitelezővel azonos szavatosságot vá17al 
^az építési engedélynek megfelelően keri.ilt

3.5. Felek ĺögzítik, hogy a HaszoĺléWező megbaásábőI eljárő Mozalk 8 lfft. IngarJaĺszakértő
Méĺnöki Iroda 2012. június 17-én kelt és az tnkoĺmányzat nattátában elhelyezett
étékelés éb en a hasz oĺé|v ez ea j og étékét 1 07. 700. 000. -Ft ös szegben állapított a meg.

IV. Egyéb kötelezettségek

4.1. Haszonélvező kljelend' hogy az Ingadaĺt megvlzsgáIta és az megfelel az 1'.7 pont szerinti
Szeĺződésben köriilfut szerkezet kész Epii{etrésznek, azaz a felmenő szeĺkezetei,
hom]okzati |<la|akitása, teteje, tetőszigetelése, a tetőkertés az udvat kia|a|<ltás elkésztilt, és a
Práter utcai iskolaépiilettel torténő, az eIőfuásokĺak megfelelő összeköttetés lehetősége a
Budapest, VIII. keri.ilet36374 hĺsz' felől bŁtosítva lett.

4.2. Felek egyezően rőgzítk, hogy az Ingat1an a Tulajdonosok ĺendelkezéséĺe ŕi]ő 2010'
novembeÍ 1'9. napján jogerőte emelkedett 08-108/33/201010.05. számli. haszná|atbavéteh
engedélyben foglaltak éĺtelmében funkcíôját tekintve jelenleg egyéb helyiségnek minőstił.
F.elek ĺögzítik továbbá, hogy Haszoné\vező a Tvlajdonos hozzájánilásávaI elvégezte a
tornateĺemként valő haszná|athoz szükséges áta|akitási munkálatokat. .A Tulajdonos
vál7alja, hogy az Ingatian ĺenđeltetésének megváltoztatásához _ ídeértve a földhivatali
nyivántattásban vaió áwezetést is _ a szükséges nyiatkozatot a HaszonéLvező kéĺéséĺe
|rlađja, ha a ĺendeltetés változtatás a közérdekű. fe|ajánIásban (2.1 pont) meghatát,ozott
valamely kozétdekŕí céllal összhangban van.

4^3. A Fe]ek az egy,étteknűség kerivéétt rögzítlk, 
'ł'ogy 

a'I].aszoĺéIvező ber,lházásában létesrilt

, képézĺk ' . .-

4.4. Tulajđonos válla|ja, hogy a társasház biejegyzését követően haladéktatanul gonđoskoc]ik az
Ingatlan tendeltetésének megfelelő móđosításáĺól és annak ingatlan-nyilvántattási
bejegyeztetésérő|'

4.5. Á Tulajdonos a Felek és a Klepietĺe Corrrin Kft. jogelődje, a Corvin Retail l(ft. között
2070. szeptember 13. napján megkotott megállapodásban foglaltaknak megfelelően
megeĺősíti, hogy

az IngatJan közműellátása a Ptátet utcai iskolaépúłetből lett bŁtosítva, így u
Haszonélvező kozijzemi đíjakat aTátsasháznak nem köteles frzetsrj,

az Ingaďaĺ megkozeIítése, fenntartÁsa, uzemeltetése és haszná|ata a Práter utcaí
iskolaépiiletből töĺténik kivéve a tíizoltási menekiilési uwonaIat , igy a
Haszonélvezőt tátsasházíközös költség fizetési kotelezettség nem tetheli, és

mindenkoĺ biztosíga a társasház közós (szükség esetén lnilön nrlajdonú)
épiiletĺészeiben a tomatefem helyiség tűzvéđe|mi menekrilési awonalát és kulcsot
biztosít a toÍnatetem és az izLetközpont nyitott teraszát elvá|asztő tűzgátJő ajtőhoz'

a)

b)

.)
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v. Zátő rcndelkezések

5.1. 'Ą Felek vá|La|ják, hogy a másik Fél indokolt kéĺéséĺe aláítĺak, és egymásnak átadnak
minden olyan esetleges további dokumentumot' kiadnak bármely további jognyilatkozatot
és megtesznek minden olyan további intézkedést, amely szükséges lehet a jelen
Szerződésben foglalt jogugylet teljesítéséhez, kiiłonösen a HaszonéIvező haszonéivezeti
jogánakazingaďan-nyl7vántartásbatöĺténőbejegyzéséhez.

5,2. A Felek a jelen Szerzőđés aláírásával' meghatalmazzák a jeleĺ Szerződés ellenjegyzéséte a
Tulajdonos képviseletében dt. Jabĺonka Roland ügyvédet (dĺ. Jabtonka Roland Ügyvédi
Iroda, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.) a Haszoné|vező képviseletében peđig dĺ. Bálint
Tiboĺ ügyvédet (1052 Budapest, Régiposta u. 12.)' Felek meghatalmazzák tovább^ đÍ.

Jabĺonka Roland ügyvédet, hogy a jeIen Szerződést az illetékes földhivatalhoz benyújtsa és

a Haszoné|vező haszoné|vezeu' jogának bejegyzése sotáĺ az i]Ietékes földhivatalná|, mjnt a

Felek jogi képviselője eĽ1atjon, azaz a Tulajdonost és a Haszonélvezőt a bejegyzés sotán
képviselje.

5.3. Felek kijelentik, hogy jogr személyek, szeĺződéskötési képességük koĺlátozva nincs,
nyilatkozatukhoz semmiféIe hatősáľi engedéIyĺe, Ýagy hatmađik szeméIy hozzájániásán
nincs szi.ikség.

5.4. A jelen Szetzőđésben nem szabá|yozott kéĺdésekb en a Magyar Išöztarsaság PoIgán
Torvénýönyvéĺől szőlő 1,959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó
rendelkez és ek az lĺáĺy adők.

Jelen Szerző"dést aFelek, mint akaĺatukkal mĺĺ'rdęnben megegy ezőt az alulírott heiyen és napon,
jő.uáh7győ\ag a|átták. Á. jelen szerzőđés megk.o1ésé}.r ez, a Jőzset,ráĺosi Onko ĺĺĺlányzat képviselő
teshilete |, .'l sżÁmí hatärazatáv aI hozzájárĺiŁ.

Budapest, 201 2. :1,,',f

Corvin Toweľs Ingatlanfo tga|lnaző
Koľlátolt Felelősség{í T átsaság'

tulajdonos
képviseli: T atär T íb or' ůgyvez ető

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. .Í.,,].

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáĺosi
o nkormányz at, Hasz onéW ez ő

képviseli: dt. I(ocsis Máté polgáffiesteÍ

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. i:t' : .f.


