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Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

I. Az e|őzmények ismeľtetése

Az onkormźnyzat és a CORVIN Ingatlanfejlesztési, Építő és Vĺárosrehabilitációs ZźrtkijrűenMĺĺködő
Részvénýársaság, - a továbbiakban Corvin Zrt. - egymással 2003. jrilius 24-én Keretszerződést
kötöttek.
Ezen Keretszerzőđés cé|ja a Corvin Sétrány Projekt két főprogramjĺának segítségével a város-
rehabilitáció megvalósítása volt közösségi szereplők és a Corvin Zrt, együttmtĺködéséve| a
Keretszerzĺĺdésben rész|etesen megllatározott feltételrendszerben. A felek a Keretszerződést 2005.
március 2|.-én kiegészítették, és egységes szeľkezetbe foglalták.

2003. szeptember 30-án tzonos felek között létľejött a,,Megállapodás vételi jog gyakorläsźratőrténő
kijelölésľől 1. ütem'' tárgytl szerzodés, melyet a felek 2005. mźrcius 21.-én szintén kiegészítették és
egységes szeľkezetbe foglaltak (,,Kiegészített Kijelölő Szerzódés,,). Az előbbieken túl az
onkoľmányzat és a Corvin Zrt. 2oo7.július 1l-én telepĹilésrendezési megállapodást kötött, melyben a
Corvin Zrt. vźila|ta, hogy közvetlenül vagy áitalra megnevezett pľojektĺársaság útján megvalósítja a
Keretmegállapodás éľtelmében az onkormányzat feladatźú képezó egyes munkźtkat, igy - tĺibbek
között - az egyéb közutak útépítés, felszíni vize|vezetés és k<izvilágítás építési munkáit.

A Keretmegállapodás vlv3. pont (m) bekezdése szeľint az Onkormányzat, aRév8 Zt. és a Corvin Zrt.
vźů|a|tttk, hogy a megvalósult Corvin Sétány működtetésében, üzemeltetésében és hasznosítasában
együttműködnek, és ezen miĺködtetés közösen|étrehozott, elkĹilöniilt jogi formában (projekttĺársaság)
töľténik.

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontja: 2013.július 1 7. . sz. napirend

Táľry: Javaslat a Corvin Sétány Pľogľam áItal éľintett eryes kłizterületek építésének
folvtatásáľa
A napirendet nyílt ülésen kell táĺgyalni, a d<intés elfogadásĺához minősítetĺszavazattöbbség
sziikséges.
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Felek megállapodtak, hogy a Corvin Köą a Corvin Sétány és a kapcsolódó közutak megvalósítására,
hasznosításáľa és iizemeltetéséľe egy k<iz<isen, az Önkormźnyzat többségi tulajdonával miĺkĺ'dő
gazdasźryi társaságot hoznak létre.2008. évben aköztltiközlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/B. $
(l) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Coľvin Zrt. fi\%o-os tulajdonában álló Futurea| Delta
Kft. 49.9% és az onkormányzat 50.1% tulajdoni részesedésével, 2008. szeptembeľ 4-én megalapításra
került a Corvin Sétány Kft., mint pľojekttársaság, abból a célból, hogy az onkormányzat
forgalomképtelen törzsvagyonának részétképező. a Corvin Sétány Pľojekt által érintett - közterületet
magas színvonalon megépítse és ezt követően az íjzeme|tetési területet működtesse, karbantaľtsa és
hasznosítsa.

Fentiek a|apján a Corvin Sétĺĺny Pľojekt azaLábbiakat foglalja magátba
- befektetői program,
- lakásprogram _ kiköltĺiztetés' bontás,
- lakásprogram - II. ütem bontás, ftjldkiemelés,
- közterület építés a Corvin Sétány Kft-vel,
- közterület építés önkormányzati forrásból,
- közműépítés (vízvezeték építés, gźzvezeték építés, elektľomos ellátás).

A Corvin Sétány Kft. feladata a sétány és az ahhoz kapcsolódó keresztutcák megépítése a Pľáter utca
és a T<imő utca között. Az onkoľmźnyzat a költségek felét finanszírozza,2011. évben elkészi.ilt a
Corvin Sétany I. Üteme (l 16S), amely źtadźsrakerült az onkormányzatrészére.

A közteľület építés alatt, 2009. május hónapban a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi
Fóosztá|ya a Btk. 319. $ (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés d) pontja szerint minősülő
küliinösen jelentős vagyoni kánt okoző hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt, feljelentés alapján
büntetőeljárást indított ismeľetlen tettesek ellen a Corvin Séüĺny Program végrehajtása tárgyában
megkötĺitt szerződéses rendszeľ teljesítésével kapcsolatban.

A fentiek miatt _ különö'sen a vételi jog gyakorlásźtva| összefüggően _ az onkormányzat poziciőja
jogilag megnehezedett és mozgástere lesziíkült.

Mindezen fejlemények tiikrében a Képviselő-testtilet |7Il20|2. (V. l7.) számú határozatában űgy
döntött, hogy ,, I. a Budapesti Rendőr-főkapitónysóg Gazdaságvédelmi Főosztóly Gazdasógvédelmi
osztóly II', mint büntető eljórast lefolywó hatósĺźg eljárósĺźt, a Corvin Sétóny Program
megvalósítósóra vonatkozó Kiegészített Keretszerződés VI/3. pontja szerinti ,,Szeľződő Felek
érdekkarén kívül felmeriilő és a szerződés teljesítését gótló körtilménynek, vis maior,,-nak tekinti és

felhatalmazza a polgármestert, hogł erre vonatkozóan folytasson targnlasokat a Szerződő Felekkel'
2. felhatalmazza a polgármestert, hogł szakértőkkel folyamatosan elemeztesse a helyzetet a
büntetőeljórás alakulásónak fiiggvényében, és amennyiben a btintető eljórós sorĺźn a jogszabĺźIyi

feltételekfennóllnak a polgźri jogi igény érvényesítésére, tegle meg a szti|ĺséges intézkedéseket.,,.

Az egyeztetésekre felkét üg1rvédek a kérdés megoldása éľdekében ezt követően folyamatos
egyeztetéseket folytattak a Coľvin Zľt. képviselőivel, me|y egyeztetések jelenleg is folynak.

II. A beteľjesztés indokolása

A Coľvin zrt.2013. július 15-én íľásban, egyoldalú kötelezettségvá||a|ő nyilatkozatott juttatott az
onkormányzat fe|é a Corvin Sétány 1195 szakasz megépítésére, és az ahhoz kapcsolódó műszaki
leírást pedig 2013. július 16-án ktildte meg, melyľe vonatkozóan szükséges a Képviselő-testiiletnek
döntést hozni.
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III. Tényál|ás

Az e|őzményekben ismertettek a|apján a Corvin Sétány Kft. feladata a sétány és az ahhoz kapcsolódó
keresztutcák megépítése a Práter utca és a Tömő utca között. Az onkormźnyzat a költségek felét
flnanszírozza.
A Corvin Sétány Pľogram területére vonatkozó szabá"|yozási terv szerint a teriilet tengelyében, a Futó
és Bókay János utcák között új közteľület kerü| kialakításrą az űj kozterĹilet 36 méter széles és közel
300 méter hosszr.r.

A Corvin sétĺány három szakaszra osztható _ a |16, a l19 és a |22 tömb területe -, mely szakaszokból
eddig a l16-os tömböt źttszelró készült e|, ez a Futó és a Nag5ĺtemplom utca kozottiterület (I. Ĺitem).
A kĺivetkező szakasz a 119-es tömböt érinti, mely a Nagýemplom és a Leonardo da Vinci utca kĺizötti
terü|et (II. ütem).

A Corvin Zrt. fe|aján|otta az onkormányzatnak, hory közérdekĹĺ kötelezettség vállalás keretében, az
onkormányzatközéľdekű céljainak és tevékenységének megvalósítására -150.000.000,- Ft +ÁFA,- Ft
összegben _ ingyenes vagyoni szolgáltatást teljesít, oly módon, hogy az onkormányzat fulajdonában
áIlió, a Coľvin SéLány 1 l 95 (II. ütem) szaka szát megépiti az a|źbbi két ütemben:

o a 1195 szakaszźtbő| 28 métert' és a 1165 - l19s közötti Nagýemplom utcán źtvezető
összekötőt a jogerős építési engedély és a kivitelezés megkezdéséhez esetlegesen még
sztikséges engedélyek, hozzá$árulások ľendelkezésre á||źsát követő 5 hónapon beltil,

. afennmaradó 8 méteľt a 1l9B tömb beépítésével egyĹitt.

A sétĺány északi és déli oldalát szegé|yezo tömbökből eddig az északi _ I19lA_ került beépítésre, a
déli - 1|9ĺB _ még nem teljesen került átadásľa a befektető felé, annak beépítése később valósul meg.
Ezén keľült elhagyásra a sétány déli oldalán egy 8 méter széles sáv, mivel a t<ĺmb beépítésekor ilyen
széles felvonulási terület legalább szükséges az építkezés organizáciőja szźtmtra.

A Sétány II. üteme' hasonlóan és az'z,al összhangban az I. ütemhez, gépjźrmű forgalomtó| e|zźrt,
díszburkolattal és közvilágítással ellátott terület lesz, zöldn<ivényzet és utcabútorok telepítésével
kiegészíwe.
A Coľvin Zrt. egyo|dalú kötelezettségválla|ó nyi|atkozata, és annak műszaki leírása az e|óterjesztés 1.
s zómú me l l é k le t e tarta|mazza.

A fenti kóZterület építésre vonatkozó jogerős építési engedélyek a Coľvin Sétány Kft., mint engedélyes
nevére kerültek megadásra. A jogerős építési engedélyek vonatkozísában a Coľvin Zrt., mint Befektető
az eĺgedé|yt megadó hatóságnak bejelentette, hogy az építési engedélyek vonatkozásában a jövőben
építtetőként a Corvin Zrt. jár e|.

Javasolom, hogy a Képviselőtestiilet a Közteľület Építést, mint egyoldalú közérdektĺ felajánlást
fogadja el, tekintette| arra, hogy a fenti tertilet megépítése, az önkormányzatkóte|ező feladata lenne a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20I|. évi CXCVIII. törvény 23. $ (5) bekezdés 11.
pontja a|apján.

A fentiektől fiiggetleniil, attól elktilönü|ten az onkormányzat feladatźúképezné az a|ábbi közterületi
beruhźaás:

A Corvin Sétány Programhoz kapcsolódva, valamint a Corvin Zrt. áL|ta| az előbbiekben ismertetett
beruhłázáshoz az onkorm ányzatépíti meg

A) Leonardo u I. ütemének út- térburkolási, víz-csatoľnánási, és közvi|ágítás kiépítési munkáit, az
előterjesztés 2. szómú melléklete szerinti műszaki tartalomma|, amelynek becsiilt éľtéke:
48.802.348 Ft + Áfa. A fenti munkák tekintetében a Corvin Sétány Kft. ňevére jogerős építési
engedély kertilt megadásra. A fenti engedély tekintetében az onkoľmĺányzat, mint építtető be kell
hogyjelentkezzenaz engedélyt megadó hatősäghoz, amelyhez a Corvin Sétĺány Kft.hozzá!árul.

B) Ideiglenes útépítési munkák:



Leonardo utcának a Sétány és a Tömő u. közötti szakasza
Leonardo utcának a Tömő és Üllői út kĺjzötti szakasza
Práter utcának a Futó és Leonardo ktizötti szakasza

c) Ideiglenesjárdaépítési munkák:
Leonardo utcának a Sétány és Üllői űt közötti szakasza
Práter utcának a Futó és Leonaľdo közötti szakasza Az ideiglenes út és jáľdaépítési munkák
indoka, hogy ezek a szakaszok a jövőbeni ingatlanfejlesztések organizáciőjához sziikséges
megközelítési ritvonalak, azonban miĺszaki állapotuk indokolja az iđěiglenes jellegiĺ
rekonstrukciőt' Az onkoľmányzat á|ta| végzendó ideiglenesen építendő beruhĺázási munkák
műszaki tarta|mát az előterjesztés 3. szdmíł melléklete tarta|mąz'za, amelynek becsült értéke:
31.758.f66 Ft + Afa.

Iv. Az ĺigyben alkalmazott jogszabáIyi rendelkezések

A Képviselő-testtilet hatáskörét valamint az e|őterjesztést megalapozó jogszabályok:
A Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 20|l. évi CLXXXIX. t<irvény l07. $ a|apján ,,A helyi
onkormdnyzatot - töményben meghatdrozott eltĺérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik
mindazok a kotelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok
g,l akor l ás ór óI a ke pv i s e I ő - te s tül et r ende lkez ik.,,.

Az Mötv. 13. $-a a|apjétn ', (I) A helyi közüg1łek, vąlamint a helyben biztosítható kôzfeladatok karében
ellĺźtandó helyi önlcormányzati feladatok ktiltjnösen: 1. te|epülésfejlesztés, településrendezés; ,,.

A 23. $ alapján ,,(5) A kerületi önkormónyzat feladata különĺjsen: 5' helyi településrendezés,
te lepülé sfej le szté s ;,,.

A Ptk. a|apján ,,2. Kötelezettségvóllalós kazérdekű célra 593. $ (I) Magánszemély, jogi személy és
jogi személyiséggel nem rendellrező gazdasdgi társasóg írósban kötelezettséget vĺźllalhat arra, hogl
dltala meghatdrozott kÓzérdek.ĺi célra ingłenesen vagloni szolgáltatást teljesít' ,,.

A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66120|2. (KI.l3.) önkormányzati rendelet 21. $ (l) bekezdése a|apján ,,Az
onkormányzat költségvetési szervének inglenesen felajóntoa vaglon elfogadósóhoz való
hozzójórulásról, vagł hą az onkormdnyzatot megillető vóromónyi joggal kapcsolatban kell nyilatkozni
a) I00 millió foľint értékhatár felett a Képviselő-testület, b) I00 millió forint értékhatórig a
Vór o s gaz dólko dąs i é s P énzügł i B iz o t ts óg dönt.,,'

v. A dtintés célja és pénzÍiryi hatása:

Az onkoľmányzat feladata a közteľĹiletek'megépítése, és karbantartása, fejlesztése. A közérdekű
kötelezettség vállalással, 150.000.000 Ft + Afa éľtékben önkormányzativagyonnövekedés keletkezik.
Az onkoľmźnyzat 80.560.614 Ft + Áfa értékben az e|őterjesztésben ismeľtetett beruhiázást
(közbeszerzési eljárás eredményeként) végzi el, saját fonásból, melynek fedezete a 11603 címen
tervezésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet, az a|źhbihatározati javaslat elfogadására.

Határozatĺ javaslat

A Képvĺselő.testůilet úgy dönt' hory

1. elfogadja a Corvin Zrt. egĺo|dalú közérdekű köte|ezettségvá,||a|ásźt (az előteľjesztés |. szźmtl
melléklete szeľinti tartalommal) tulajdonában álló koztertilet tekintetében, a 2. pontban
meghatźrozott feltételekkel elfogadja (engedélyezi) 150.000.000 Ft + Áfa osszegben' azalábbiak
szerint:



a Corvin Zrt. a Corvin Sétány l l 95 szakas zźtt megépíti az a|ábbi két ütemben:
a.) l19S szakaszźbő| 28 métert és a 116S - ll9S közötti Nag1rtemplom utcán áNezetó

összekötőt, a jogeľős építési engedély és a kivitelezés megkezdéséhez esetlegesen még szükséges
engedélyek, hozzájźru|źtsok rendelkezésre źů|ásátkövető 5 hónapon beli'il megépíti,
b.) a fennmaradó 8 méter a 119B tömb beépítésével együtt építi meg,

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. július 17.

2. az 1. pontban említętt kĺizéľdekű kötelezettségvállalás tekintetében a közterülettel kapcsolatos
tulajdonosi engedély megadásrának előfeltétele az, hogy a Coľvin Zĺt, és annak érintett
projektcége

a.) tudomásul veszik, hogy az elfogadás nem minősül a Corvin Sétány Program szerződési
rendszerének ingatlanértékesítéssel kapcsolatos részei tekintetében a |7|/2012. (v. 17.)
szátmű képviselő-testĺ'ileti hatźrozat bármilyen jellegű megvźůtoztatásának vagy
visszavonásának azza|, hogy az érintett ingatlanok tekintetében - ezen túlmenően - az
onkormányzattovábbrais elsőd|eges feladatának tekinti a probléma jogszerű mego|dását,
és

b.) az érintett közterület tekintetében az onkoľmányzat, annak intézményei és a Rév8 Zľt.
közterület-építéssel összefiiggő minden korábbi szerződési válla|ásait tekintsék
szerződésszerĺĺen teljesítettnek, és

c.) a közérdekíi kötelezettségvál|alás összegével (előreláthatóan minimum l50.000.000,- Ft +
AFA) és a jelen e|őteľjesztésben vállalt közteľtilet-építéssel _ ide éľtve a 4. pontban
meghatározott ĺinkormányzati építést is - kapcsolatosan mondjanak le bármilyen jellegiĺ,
szerződéses vagy szerzódésen kívüli követelésről, igényről az onkormányzatta|, annak
intézményeivel (ideértve a továbbiakban a Polgármesteri Hivatalt is), és a Rév8 Zrt.-ve|
szemben, és

đ.) a a. pontban említeff területekre vonatkozó - birtokukban lévő - építési teľveket,
engedélyeket térítésmentesen és hatĺíridőben rendelkezésre bocsátják.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július l7.

3. felhata|mazza a po|gttrmestert, hogy az |. és 2. pontok végrehajtĺása érdekében szĺikséges
j ognyi latko zatokat te gye meg, a szüksé ges szerző dést kösse me g.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. augusztus 01.

4. az 1.-3. pontban említettektől fi'iggetleniil saját fonásból - a 11603 címen teÍvezett beruhĺázási
e|(iirányzatteľhére . önállóan megépíti 80.560.614 Ft + ÁFA tisszegben
a.) a Leonardo u I. ütemének út- térbuľkolási, víz-csatomźuási, és közvilágítás kiépítési

munkáit,
b.) a Leonardo utcának a Sétány és a Tömő u. közötti szakaszźnak, Leonardo utcának a Tömő

és Üllői út köz<jtti szakaszźnak, valamint a Práter utcának a Futó és Leonardo közötti
szakaszźnak ideig|enes útépítési munkáit, és

c.) a Leonardo utcának a Sétány és Ütlői út közötti szakaszának' Práter utcának a Futó és
Leonardo közötti szakasztnak ideiglenes járdaépítési munkáit az előterjesztés 3. számú
melléklete szerint műszaki taľtalommal.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. július 1 7.
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5. felkéľi a Rév8 Zrt.-t a 3. pontban foglalt végrehajtĺásában töľténő közreműködésében,
beruháások pontos műszaki tartalmának összeállítására és a szükséges eljárások
előterj esztések e lőkészítésére.

Felelős: Rév8 Zrt.
Határidő: 20l3. július 17.

A dłintés végľehajtását végző szervozoti egység: Jegyzői
Üzeme ltetés i Ügyo sztály, P énnigy i Ú gy o sztźt|y, Fiév 8 Zrt.

Budapest, 2013.július 1 6.

Kabinot, Vagyongazdrí|kodósi és

Törvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edina

jegző
n evében és megbizásábĺól:

es
es

*lcsis Mĺt6
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Á, Á Buĺt*pest Józsefváľos ünkoľrnĺĺnyĺĺta (tor,ábbĺakban: ,,onłłormáľyzat.'), a
Béľ8 Zľt- illetvę a ,,CQľ{YIN" lĺłg:ttlanťcjlesztósi' Épĺłő ós YśľoľľehaŁjtitácios
Ľártkłĺľűsĺ Miíkô.Iö Rŕsľ"vónytńľrasr{g {székhelyĺ-: i082 Budĺrpest, F,utó utca 47-53.
VII. cm.; cłźgjcg,yzikszáni: 0]-1Ü-0449tg; adĺlszátĺ: 130332fis-?4zJ, mint t}tftkttŕií
egyll,ľ*ssal 2003. július 24-ćn Kcretszęľz'ŕldÉst kőtł5ĺtęk. Á Kerelsiĺ*rzĺd{s cćlia a
CoľviłľSetĺiny ľrujekt kđ1 fiipľogľ*mjänak scgitsdgćľel a váľos.relrabilitáció
megl.a|ósÍtńsa kłiiliitłsÉgi szeľeplĺĺk ćs a Befektetó egyĹittrnĹikłSdésÉvł:l -đ

KeľetszeľzödÉsbell ĺťszlęĺesen meghałáľozott ŕ.elĺÉtc!rĺlľđszcľben' Á IleIek il
Ketctszeľződđst 20Ü5; tnáľcil'ts 2l '-én kieg*szített.É}t. és eg1.séges szeľkľeetbc t.ogialták
(a Kiegeszĺtttt KeÍctszerzrjdés a továŁrbiĺtkban: ,'Ki,egćsllítľtŕ Ktľętseeľv.ődđs').2CI03'
ĺ;ĺc;rtember 3ť]-án afÖilos fclek kĺiztitf lé.łľejtitt a ..!r.ĺegáIlĺrpoĺiás r,.éte|i jog
gyakol1ńsĺĺľa Í{irt*ni1 kijelslćsľől l. titeru'' :tfugyťl szęrztĺdést az aláíľó fe]ek 2Ü05.
nrł1ľcil.ts 2l..én szintćn kiľgć-szített'ćlĺ đs cgységes sz':eľkez*ĺlre tbglaltak (''Kĺcgészített
KijtlłiltÍ Szcrztĺ d'ćs..)'

B. Ünkonnanyz*t t';lad*tĺ{t képszi a Ktegészítetĺ Keřet$łerdjcles đs Kiegészített KĘcliiliĺ
Szeľt{ĺGés alapján ł Coľvin trlĘekt teniletćn a kĺietcriiletek kĺałakítása.

C. B*fcktetö ćs az Önkoľľnányzat nregń|lapodĺak' hogy a Colvin Kłiz, a Con.in Só{ány és
a kapcsotridó kiizuĺrrk megvalósítasiĺľa, hasznosĺtlísáľa És ÉzęnręltgtÉ.-séľe egy kđzösen,
az 0nkormányrät tł5bbsćgí ĺulnjdonávn| mrÍkĺidö gazdasägi tiĺľsaságot ]roznaĹ lÉtľe.

l}' Áz {)nkoľmÉnyrĺrt Képviselő Ttstülete f008. Í{ugusztils 13-án meghozott
457/2ÜÜ8'(\,'1ií.l3.) sz' hłttírroľatń'ĺrak'és a kłjzriti kłjz}ekcdúsľĺj| szůtró t98s. e* r.
tĺiľćny řľr{nyadó 9/B' $ {1) bekezĺIúsćbĺln ťog|altaknak nrcgfelłlően 20Ü8. szeptęmh$r
4.dn nregalopíttĄsra keľĚilt R Con.in Sćtĺfury KÍt" a Fuĺuĺeal Đs}ta E{i. 49'ý(ľo es ar"
Ünkonniinyzat 50.I% tul*jdoni ľészęsęďásćĺr.el' a[rbó} a cÉlbo], ht.tgy a Coľvin Koz. a
Coruin séĺful'v és a kapcsolódó kozrłtak nlegépĺtse- és eĺt kij,vetően ĺnłikijdtesse,
kłľban:lafisa ćĺ hasenosítsa" ,Ą Kŕpviseiö.testtilet fenti hĺłÍiĺrozĺta atapján a Cł)ľr.iłt
Köz' a Con.in Sétaĺy és ĺl kapcso|ĺiđó küzutak mcgľatósítńsáľól, }rnsiuosÍtástiról ćs
Ĺĺzĺ:nrc|tclr.{sćrĺjl az Örrkoľlnáłyzat ŕĺ a F.utmeat Deld xfi., minĺ a Coľr,in Sćtánv Kft'
ĺag|łĺ e*tyťrttnrĺĺltŕidesi t:t:gátla1rodást (az ''Eg1.ĺittntükłjĺ}ćĺÍ il.ĺ-tgáltapoĺ1á*',i ktĺt'ĺĺttck.

E' Áz lig1.rittmilkildési Megđ.|lapodńs ľenc1elk'ez-éscínek. đs az Önkonnáuyr.at Kćpvisclĺĺ
lestĹilete 457/?0Ü8.(VIí}.13')/5. s:ĺ. h*tiĺľozatának ĺncgÍb|c|ocn az Üĺltoľrnńnyrat {s a
Coruin 5ćtł1l1y Klt. f0Ü8' decembeľ 1?-én r.állalkozá*i. hasznosítási es iizłľneltetési
nregírliĺ|:CIdĺĺst {a ',}riillalŁozi{sř 'ĺłreľzőĺIés'') kötött Qnetry utćlbb, 2ł}1 I. ľr{ájus ý.ćn
módosításra keľiilt) rns}ybeĺr a loľvill Sćłńrry Ktt. vĺil|atta a Eudapest vlll' k}arćben
talállrató Üorvin köz' ĺ Cĺłn.iľl Sětáĺry tov*bbá a \ĺäilatkozási Szerzilt|ćsben
mcg|ĺłtérľt:zÜtt Üg}'ČŠ kcizteľiiletęh bizonyoĺ rĚs*eirieh mľgÉpítćsćĺ az Ünkonnńn1tat
pctlig vál]ĺrlĺa ennek cl'lcnůbł>n R Con.jn kilzľe, a Con.Ín Sĺtńn1"o ćĺ a Val|a|kozási
Szęľzöĺ|dsŁięn nrľ.ghaĺáľoĺott cgycs kłizteľĺiletek hizoIlyos ľészęiľľ r.onaĺko::ĺi



kizáľólagos hasznosításÍ jognak {az'üĺĺ:nrc}tetćsí kłitłl*zcttséggel eggliittes) átírdását ä
Coľvin Sótány Kft' ľęszÉrę'

F. A \ł.ĺilla|kozási Sľeĺz,&dđs iľányaĺlil ľendelkczćscinck m€gfe|eIöefi 2Ü] i. évben
elkeĺzüIt n Con.in Sét.{ny T' ÜtcItrc, ame|y átarlĺism lcenilt az onkoľrrlányzat rćszćrc'

G. Á nęlnzęti r.agyoĺĺrůl szóló 2011. óvi CXCVI. tłiľvény hr:tályba lćpđsével aZ.

Egyiĺttil.'Ĺitr(ödési Mcgĺĺllapodás és a Válla|kozási Szcľződĺls alapján a loľvilr Sétany
KÍł. n.rint konc'csszió pótló łĺiľsaság a Coľvilr Séłány }ĺ. iitÜmit trrĺäľ nęln építheti meg.

Á' fcnłiekben tlĹiĺrĺ|ottakra tĺikilrtľttel a Coľvin frľ., lnint tseÍekletii aĺ alábbi egyo'ldalťr
kötc]cĺettsćgvá1lalast teszĺ aĺ BuĺÍapcst Józsefuiiľos Ünkormányzatn ľć'szćrc:

1. Corvin Z,1, ĺniĺlt Bcfekĺęĺl a Üorvin Sét.{*y FĘckt kergt.ćŁ)etl l.álla]ja, az
onkonnányľ,at k$zćľdekii cĺĺljainak és tcr.ékenységenek megvalósĺtťisaľa
I5Ü.Ü00.0üÜ"- Ft +AFA,,- Ft ten.ezďt ossz*gbcn * tálnogatásként, az olrkomlányzat
t*ltjdoaában á|Ió. a Coľviĺr sét*ny l193 szakaszänak megé1:íłésćt kłtt {itenrben (2B
rirćĺeľ+ s mćtcľ) ěs a 1lsS -l19s korti|ti Nagytenrptoru ulcán átvęzľtő iisszeköttetéĺ;
nlcgĘítÉ:sót a ?8 rnéteľ széles su{tsnyĺipÍtćsscl r.*gyütt 1 

jclcn i\'Jyilatkozat l. számťl
ue} l é k]eĺę $ľ';eĺi nti nrüszaki taľtal om tn al. {.' Hłir'teľiil ct t'p Ítús'')

.Ą KozteľĹilet I3pítésrc r.'otmtkozó jogtľos ćpítćsi engedÉlyek a Coľvín Sćtńny Kli'
ncvóľe n:cgadásľa keľĺi|tek. A jogerŕis épitĺäsi ongedólyek }.o|latkÍJ:lŕiŠĺtban a Corvin
Zľĺ.. n:int ł3ęfektętii az engĺ.rdélyt mł:głdil lrottlságnĺłk bejelentette' hĺrgy az épitési
tngedćtryck vorratkozńsíban a jővő|ren épĺtĺe töként a Coľgin Íľł' jłtľ el'

|I' Belbkteĺ<} kijtclcĺcttsćget vcillal aľľa, lrogy a K-iirĺ€ľiileĺ Épíĺćs f.bladatot a jogtľős
épĺtćsi engedóly es a Kqlvęe-lnđnycztt( hozzíjäľulása ĺ|apján, lr jclcn Nyiiatkoztlt l.
sa.iniú męl}ek|etdt kđpczo tar{nlt"rnrmai az a|ábbiakbłn meghatĺiĺoeotĺ iclöLlęn nir:gipíti:

ł il | 19S szakaszából 28 ürltc'ľł És a 116S -ĺ 19S kłizörti Nagytemplnľn utcán
átvłłectő összehtitőt a.}ogeľĺ.ĺs épÍtÉsi engedé}y és a kivitclczds nregkezdćsđhez
e-ĺctlogcson mÖg saĺi.k*Éges cľlgedéIyck' Iiozzájárulások ľcĺrdęlkęzésľę állását
köveĺö 5 hÔnaporr beltil,

Ü a fennĺłraľadó 8 métcr a l lgB fonrb becpítésóvel cgyťitt kelÍil n:egćpítutľe

ttl. Befekteĺö kcite|ezettségpt vállal a Köłtertilet Épíü:ĺ rnunkák kil.Ítelezćsůľc. {i

|ręľuhiíz.áshoz kapcsoldidó szakhatósági es egyéb engedćnyck {h.tsunłi|atbavctcli)
beszcľzćsćre' a kivi.ĺclezćshez szĺĺks'Ígcs bontási- f,elépĺĺn:éľryi és bcfejez-o nłul.tkák
slvćgzćséľ*. v-slam,int * fbrgaloľntechnikai ĺ!s a bcruházńshoz kap*sol(lĺló ínlbľrrl;ioiók
lakossłigi táj ůkoz{atńsáľĺ.

ív. Bęt-sktetö kłiteleĺe.Étségct váĺlal an:a,lrogy az ęlkcszĺi|t KoąteľĹilet ÉpítÖs beiuházást, ĺł
haszlláĺatbavételi engedÉly mcgszerzesđt ktjvetôen iefulyÍn.ĺoľt ľliiszaki áładńs.áĺ óte|i
cljáľás kcľctćbcn .{taĺtja rr Ertdapest JÓzsĺlÍvlĺros Oĺĺkoľrnányĺata ľestćľe. A
KĺzteľĹilęt Epĺfós nru:nkáľa ĺ,Ünatkozó 1 {ęgy) áv garancíális ido kezĺl(i napjĺ a
mii szaŁi ŕrt adás-iltl'ćĺc lt kijvgtťi n aľ.

Btldapest, ?Ü t 3. jú}ius ł

CoRVIlri Zľt.
Tatiĺľ Tibor i
Fo]dí Tiboľ igazgaĺ
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