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Tisztelt Képviselő.testület!

L Az e|őzmények ismertetése

Az onkormźnyzatés a CORVIN Ingatlanfejlesĺési, Építő és Varosľehabilitációs ZártkorűenMűködő
Részvénýársaság, - a továbbiakban Corvin Zrt. - egymással 2003. július 24-én Keretszerződést
kötöttek.
Ezen Keľętszetződés cé|ja a Corvin Séĺány Projekt két fóprogľamjának segítségével a város-
rehabilitáció megvalósítása volt köz<isségi szereplők és a Cowin Zrt. egyĺittműködésével a
Keretszerződésben részletesen meg}latározott feltéte|ľendszerben. A felek a Keretszerződést 2005.
márc ius 2 I . - én kiegészitették, é s egységes szerkezetb e fo glalták.

2003. szeptembeľ 30-án azonos felek között létrejött a ,,Megállapodás vételi jog gyakorlásáľa töľténő
kijelölésről 1. titem'' tźrgyttszerződés, melyet a felek 2005. március 21.-én szintén kiegészítették és
egységes szerkezetbe foglaltak (,,Kiegészített Kijelölő Szerzndés,'). Az előbbieken túl aZ
onkormányzat és a Coľvin Zrt. 2007 .július l1-én településrendezési megállapodást kötött, melyben a
Corvin Zrt' vźLl|a|ta, hogy közvetlentil vagsĺ áita|a megnevezett pľojekttĺársaság útján megvalósítja a
Keretmegállapodás éľtelmében az onkormányzat fę|adatát képező egyes munkákat, így - többek
között - azegyéb közutak útépítés, felszíni vize|vezetés és közvilágítás építési munkáit.

A Keretmegállapodás vIV3. pont (m) bekezdése szerint az onkormányzat, a Rév8 Zrt. és a Corvin Zrt.
vźi|a|tźk' hogy a megvalósult Coľvin Sétány működtetésében, tizemeltetésében és hasznosítĺásában
eryüttmiĺködnek, és ezen mĹĺködtetés közösen létrehozott' elkülönült jogi formában (pĄekttrírsaság)
történik.
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Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Coľvin Sétány Pľogľann által éľĺntett egyes kiizteriiletek építésének
folvtatásáľa
A napiľendet nyílt ülésen kell tĺĺľgyalni, a döntés elfogadásahoz minősített szavazattöbbség
sztikséges.
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Felek megállapodtak, hogy a Coľvin Köz, a Corvin Sétány és a kapcsolódó közutak megvalósítására,
hasznosítására és üzemeltetésére egy közĺisen, az Önkormányzat többségi tulajdonával működő
gazdasźęi társaságot hoznak létľe.2008. évben akijztlti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/B. s
(l) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Corvin Zrt. IÜI%o-os tulajdonában álló Futureal Delta
Kft. 49.9% és az onkormányzat 5o.|% tulajdoni részesedésével, 2008. szeptember 4-én mega|apításra
került a Corvin Sétány Kft., mint projekttársaság, abból a célból, hogy az Önkormányzat
forgalomképtelen töľzsvagyonának részétképező - a Coľvin Sétány Projekt által érintett - közterületet
magas színvonalon megépítse és ezÍ. követőerr az ĺ.izenreltetési teľületet nűködtesse, kaľbalrtaftsa és
hasznosítsa.

Fentiek a|apján a Corvin Sétány Projekt aza|ábbiakat foglalja magźba:
- befektetői progľam,
- lakásprogfam_kikölt<jztetés,bontás,
- lakásprosam _ II. ütem bontás, ftjldkiemelés,
- közteľĹilet építés a Coľvin Sét.ány Kft-vel,
- közterület építés önkormányzati foľľásból,
- közmuépítés (vízvezeték építés, gárvezeték építés, elektromos ellátás).

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 finanszírozza.2011. évben elkészült a
Coľvin Sétány I. Üteme (1165), amely itadásrakerülIaz onkormányzatrészére.

A közterület építés a|att,2009. május hónapban a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi
Főosztźiya a Btk. 3l9. $ (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés d) pontja szerint minősülő
különösen jelentős vagyoni káľt okozó hrĺtlen kezelés bíĺntettének gyanúja miatt, feljelentés alapján
büntetőeljárást indított ismeretlen tettesek ellen a Corvin Séĺány Pľogram végrehajtása tétrgyźlban
megkötött szerződéses rendszeľ teljesítésével kapcsolatban.

A fentiek miatt _ küIönösen a vételi jog gyakorlásátva| összefüggően _ az onkormányzat pozíciőja
jogilag megnehezedett és mozgástere leszűkült.

Mindezen fejlemények tĺikľében a Képviselő-testület |71/2012. (V. 17.) szátmű határozatźlban úgy
döntött, hory ,, l. a Budapesti Rendőr-főkapitdnysóg Gazdasógvédelmi Főosztály Gazdasógvédelmi
osztóly II., mint bĺłntető eljóróst lefolytató hatósóg eljórósó4 a Corvin Sétóny Program
megvalósítĺźsáľra vonatkozó Kiegészített Keretszerződés VI/3. pontja szerinti ,,Szerződő Felek
érdekkörén ktviil felmeriilő és a szerződés teljesítését gótló körülménynek, vis mąior,'-nak tekinti és

felhatalmazza a polgórmestert, hogl erre vonatkozóan folytasson targłalasokat a Szerződő Felekkel.
2. felhatalmazza a polgźrmestert, hogł szakértőkkel folyamatosan elemeztesse a helyzetet a
biintetőeljórós alakulósdnak Jüggvényében, és amennyiben a büntető eljórós sorón a jogszabdlyi
feltételekfennállnak a polgóri jogi igény érvényesítésére, tegle meg a szülrséges intézkedéseket,,,.

Az egyeztetésekre felkért üg5rvédek a kérdés megoldása éľdekében ezt követően folyamatos
egyeztetéseket folytattak a Corvin Zrt. képviselőivel, me|y egyeztetésekjelenleg is folynak.

n. A beterjesztés indokolĺĺsa

A Corvin Zrt' 20|3. július 15-én írásban' egyoldalri kötelezettségvállaló nyilatkozatott juttatott az
onkormányzat felé a Coľvin Sétány ll9S szakasz megépitésére, és az aklhoz kapcsolódó műszaki
leírást pedig 2013. július 16-án küldte meg, melyre vonatkozóan szükséges a Képviselő-testtiletnek
döntést hozni.
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III. Tényá|lás

Az előzményekben ismeľtettek a|apján a Corvin Sétány Kft. feladata a sétźny és az ahhoz kapcsolódó
keresztutcák megépítése a Práter utca és a Tömő utca k<ĺzött. Az onkormányzat a költségek felét
ťlnanszírozza.
A Corvin Sétány Program terü|etére vonatkozó szabá'|yozási terv szerint a terület tengelyében, a Futó
és Bókay János utcák között új közterület kertil kialakíĺísrą aztj kozterület 36 méter széles és közel
300 mótcr hosszú.

A Corvin sétĺány háľom szakaszra osztható _ a |16, a l 19 és a |22 tömb területe -, mely szakaszokból
eddig a l16-os tömböt átszeló készült e|, ez a Futó és a Nag1rtemplom utca ktjzĺjtti terület (I. ütem).
A következő szakasz a 119-es tdmböt érinti' mely a Nagytemplom és a Leonardo da Vinci utca közötti
teriilet (II. ütem).

A Corvin Zrt. fe|ajźn|otta az onkormányzatnak, hogy közéľdekű kötelezettség vállalás keretében, az
Önkormányzatközérdękíĺ céljainak és tevékenységének megvalósításáľa -150.000.000,- Ft +ÁFA,- Ft
összegben - ingyenes vagyoni szolgáitatźst teljesít, oly módon, hogy az onkormányzattu|ajdonában
áll.ó,aCorvin Sétĺány 119S (II. titem) szakaszźúmegépítiaza|ź.ŕ,bikétütemben:

o a 1195 szakaszźtbő| 28 métert, és a 1165 - l19S közötti Nag5rtemplom utcán áNezetó
összekötőt a jogerős építési engedély és a kivitelezés megkezdéséhez esetlegesen még
szükséges engedélyek, hozzźĘźtru|źtsok rendelkezésre ái|źsźttkövető 5 hónapon belül,

. a fennmaradó 8 méteľt a 1l9B tömb beépítésével együtt.

A sétány északi és déli oldalát szegé|yezó tömbökből eddig az északi _ ||9/A - keriilt beépítésre, a
déli _ 1l9lB _ még nem teljesen kerĺilt átađásra a befektető felé, annak beépÍtese később valósul meg.
Ezéľt került elhagyásra a sétány déli oldalán egy 8 méter széles sáv, mivel a tömb beépítésekor ilyen
szé|es felvonulási teľület legalább sztikséges az építkezés organizźrciőja szźlmźra.

A Sétány II. üteme, hasonlóan és az'z'a| összhangban az I. ütemhez, gépjźrmű forgalomtő| e|zárt,
díszburkolattal és közvilágítrással ellátott terület lesz, zöIdnövényzet és utcabútorok telepítéséve|
kiegészítve.
A Coruin Zrt. egyo|dahi kötelezettségvállaló nyi|atkozata' és annak miĺszaki leírása az előterjesztés 1.
s zóm ú me l l é k l et e tarta|mazza.

A fenti közteriilet építésľe vonatkozó jogeľős építési engedélyek a Corvin Sétány Kft., mint engedélyes
nevéľe keriiltek megađásra. Ajogerős építési engedélyek vonatkozásában a CorvinZrt, mint Befektető
az engedé|yt megadó hatóságnak bejelentette, hogy az építési engedélyek vonatkozásában a j<ivőben
építtetőként a Corvin Zrt. jár eI.

Javasolom, hogy a Képviselő-testiilet a Közterület Építést, mint egyoldalú közérdekĺĺ felajánlást
fogadja el, tekintette| arra, hogy a fenti terület megépítése, az önkormányzatköte|ező fe|adata lenne a
Magyarorszźę helyi önkormźnyzatairő| szó|ő 20|1. évi CXCVIII. töľvény 23. $ (5) bekezdés 1l.
pontja a|apján.

A fentiektől függetlentil, attól elkiilöniilten az onkormányzat feLadatźú képezné az a|á.ŕlbi közterületi
beruházás:

A Corvin Sétány Programhoz kapcsolódva, valamint a Corvin Zrt. áLlrta| az előbbiekben ismeľtetett
b eruhłázásho z az onkormáĺy z'at építi meg

A) Leonardo u I. ütemének út- téľburkolási, víz-csatoľnáaási, és köni|ágitás kiépítési munkáit, az
előterjesztés 2. sruźmíl melléklete szerinti míĺszaki tarüalommal, ameýnek becsült értéke:
48.802.348 Ft + Áfa. A fenti munkák tekintetében a Coľvin Sétány Kft. nevéľe jogerős építési
engedély keriilt megadásra. A fenti engedély tekintetében az Önkoľmányzat, mint épittető be kell
hogy jelentkezzen az engedélý megadó hatősźlghoz, ame|yhez a Coľvin Sétany I(ft..hozzátjáĺu|.

B) Ideiglenes útépítési munkák:



Leonardo utcának a Sétány és a Tömő u. közöffi szakasza
Leonardo utcának a Tĺjmő és Üllői út közötti szakasza
Práter utcának a Futó és Leonaľdo közötti szakasza

C) Ideiglenesjárdaépítési munkák:
Leonardo utcának a Sétány éS Üllői út közötti szakasza
Práter utcának a Futó és Leonardo közĺjtti szakasza Az ideiglenes út és járdaépítési munkák
indoka, hogy ezek a szakaszok a jövőbeni ingatlanfejlesztések organizźrciőjához szükséges
megközelítési útvonalak, azonban műszaki állapotuk indokolja az ideiglenes jellegĺĺ
rekonstľukciőt. Az onkormányzat álta| végzendő ideiglenesen építendő beruhazási munkák
műszaki tarta|mźú az előterjesztés 3. szdmú melléklete tarta|mazza' amelynek becsiilt éľtéke:
31.758.266 Ft + Afa.

Iv. Az ĺigyben alkalmazott jogszabályi rcndelkezések

A Képviselő-testtilet hatáskörét valamint az e|óterjesztést megalapoző jogszabályok:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. $ a|apjźłn ,,Á helyi
onkormónyzatot - töményben meghatdrozott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik
mindazok a kotelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik, A tulajdonost megillető jogok
glakorldsóróI a kepviselő-testiilet rendelkezik.',.

Az M<jtv. 13. $-a a|apján ,, (1) A helyi lözügtek, valamint a helyben biztosítható köďelądątok kt;ľében
elldtandó helyi Ónlcormányzatifeladatokhilanösen: I. telepiiléýejlesztés, településrendezés;,,.

A 23. $ alapján ,,(5) A keriileti önkormányzat feladata ktilönÓsen: 5. helyi telepďilésrendezés,
t e lepüI é sfej l e szté s ;,,,

A Ptk. alapján ,,2. KötelezettségvóIlalós kozérdekű célra 593. $ (l) Magánszemély, jogi személy és
jogi szeméIyiséggel nem rendelkező gazdasógi tórsasóg írasban kötelezettséget vĺźIlalhat arra, hogt
óltalą meghatórozott közérdekű célra inglenesen vag)oni szolgĺźltatdst teljesít. ,,.

A Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzat vagyonáról és a vagyon fe|etti tulajdonosi jogok
gyakorlásáró| szóló 66/2012. (xII.l3.) önkoľmányzati rendelet 21. $ (1) bekezdése a|apján ,,Az
onkormdnyzat lroltségvetési szervének inglenesen felajónlott vag/on elfogadásdhoz való
hozzójárulósról, vag1ł ha az onkormónyzatot megillető váromĺźnyi joggal kapcsolatban kell nyilatkozni
a) I00 millió forint értékhatár felett a Képviselő-testület, b) l00 millió forint értékhatórig a
Wźros gazůźlkodas i és P énzügli Bizottsóg dönt.,,'

v. A diintés célja és pénzüryĺ hatása:

Az Önkormźnyzat feladata a közterületek' megépítése, és karbantartrása, fejlesztése. A közérdekű
kötelezettség vállalással' l50.000.000 Ft + Afa értékben önkormányzati vagyonnövekedés keletkezik.
Az onkoľmźnyzat 80.560.614 Ft + Áfa értékben az e|őterjesztésben ismeľtetett beruhĺázást
(közbeszerzési eljárás eredményeként) végzi el, saját forrásból, meýnek fedezete a 11603 címen
tervezésre került.

Kérem a Tisaelt Képviselő-testiiletet, az a|ábbihatfuozati javaslat elfogadásáľa.

Határozati javaslat

A Képvĺselő.testület úgy diint' hory

1. elfogadja a Corvin Zrt. egyolda|űközérdekíĺ kötelezettség vál|alásźú (az előterjeszés |. szźmtl
melléklete szerinti tartalommal) tulajdonában álló közterület tekintetében, a f. pontban
meg!,latározottfeltételekkel elfogadja (engedélyezi) 150.000.000 Ft + Áfa <isszegben) azalábbiak
szerint:



a Corvin Zrt. aCorvin Sétány l l95 szakaszźńmegépítiaza|źbbi két ütemben:
a.) l19S szakaszźhő| 28 méteľt és a 1165 - 1195 közötti Nagýemplom utcán átvezetó

összekötőt, a jogerős építési engedély és a kivitelezés megkezdéséhez esetlegesen még szükséges
engedé|yek, hozzájáru|źtsok rendelkezésre źúIźsát követő 5 hónapon belül megépíti,
b.) a fennmaradó 8 méter a 119B tömb beépítésével együtt építi meg,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 13. július 17.

2. az l. pontban említett közérdekű kĺjtelezettségvál|alás tekintetében a közterĺ'ilettel kapcsolatos
tulajdonosi engedély megadásának előfeltétele az, hogy a Coľvin Zrt. és annak érintett
pľojektcége

a.) tudomásul veszik, hogy az elfogadás nem minősül a Corvin Sétány Program szerzódési
rendszerének ingatlanértékesítéssel kapcsolatos részei tekintetében a 17|lf0l2. (v. 17.)
szátmű képviselő-testtileti határozat báľmilyen jellegiĺ megvá|toztatásának vagy
visszavonásźnak azza|, hogy az érintett ingatlanok tekintetében - ezen túlmenően - az
onkormányzattovátbbra is elsődleges feladatának tekinti a probléma jogszeľű megoldását,
és

b.) az érintett közterület tekintetében az onkormányzat, annak intézményei és a Rév8 Zrt.
kĺizterület-építéssel összefüggő minden koľábbi szerződési vá||a|ásait tekintsék
szerződésszerűen teljesítettnek, és

c.) aközérdekű kötelezettségvállalás összegével (előľeláthatóan minimum 150.000.000,- Ft +
AFA) és a jelen elóterjesztésben válĺalt köztertilet-építéssel - ide értve a 4. pontban
meghatározott önkormányzati épitest is - kapcsolatosan mondjanak le bármilyen je|legĺĺ,
szerződéses vag szerződésen kívüli követelésről, igényről az onkormźnyzatta|, annak
intézményeive| (ideértve a továbbiakban a Polgármesteri Hivatalt is), és a Rév8 Zrt.-ve|
szemben, és

đ.) a a. pontban említett tertiletekre vonatkozó - birtokukban lévő - építési terveket,
engedélyeket téľítésmentesen és határidőben ľendelkęzésľe bocsátják.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. július l7.

fe|hata|mazza a polgármestert, hogy az |. és f. pontok végrehajtása éľdekében sziikséges
jognyilatkozatokattegye meg, a szükséges szerződést kösse meg.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. augusztus 0l.

az | .-3 . pontban említettektől fiiggetleniil saját fonásból - a l 1603 címen tervezetíberuhánźsi
előftényzatterhére - önállóan megépíti 80.560.614 Ft + AFA összegben
a.) a Leonaľdo u I. ütemének út- térburkolási, víz-csatornźaási, és közvilágítás kiépítési

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

es Üuoĺ út közötti szakaszźnak' valamint a Práteľ utcának a Futó és Leonardo közötti
szakaszának ideiglenes útépítési munkáit, és

c.) a Leonardo utcának a Sétány és Üilői út közötti szakaszának, Prźfter utcának a Futó és
Leonardo közötti szakaszának ideiglenes járdaépítési munkáit az előterjesztés 3. szźmil
melléklete szeľint műszaki tartalommal.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. július l7.

a
J.

4.



5. felkéri a Rév8 Zrt.-t a 3. pontban foglalt végľehajtrásában töľténő közremiĺködésében,
beľuházások pontos mrĺszaki taľtalmának összeállítására és a szükséges eljárások
előterj esztések előkészítéséľe.

Felelős: Rév8 Zrt.
Határidő: 20l3. jÍilius l7'

A dtintés végľehajtásáú végző szervezeti egység:
Üzemeltetési Ügyosztály, P énzíigyi Ú gyosztźl|y, Rév8 Zľt.

Budapest, f}I3.július 16.

Iegyzoi Kabinet' Yagyongazdá|kodási és

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegĺző
nevében és megbízásábĺól:

es
es

I l,tt I n /l.r. ĺľuaąlr q^-fu
Ďr. Mészríľ Érika ,/aljegyző /

/

=Kĺlcsis Máté
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Ą Ł nre|{<'Ľ(ťt

B u d'łp cs t J*zs cfr'á ľos {J n ko ľmń ľyĺ a t részére
B" " *Ĺ.pĺ'uł:elt

EÜYOI'DÁT,I'] KťjTĘ!ĐZBTTSÍ]G\/ÁLLALI NYIĽ'Á1.K0Z,ł|T

PEEAI}'BT]LUil{

Á, Á Blltlspcst Józseív*ľos Ünkoľľnánľĺata (to\'äbbiakbłn: ,,onkormáilTzat''), a
Réľ8 Zľt. illetvę a ,*CoľtlrläY" Iłgĺrtlanťejlesztósĺ, Építő ós }.íľosrchaĺĺlitĺciĺs
Ľáľtkłiľűeg Mfiködő Rćsľľénytáľĺaság {szókhclyu-: IÜ82 Budapcst, Fłtó tltca 47-53,
VII. crn.; ĺ;ógicgyzć.kszĺłnr: 01-1Ü-0449ig; aĺItlsr';ím: 1303326s-?42), mint |}eťekteŕií
egy.l*ńssal 3003. jťĺlius ?4.élr Keľtt$?|ęľződđst kijĺiittek. Á Kereĺsiĺľľz^aĺiđs cćlja a
Coľvin-tctłiny Frujckĺ kit töpľogľ*mjňnak scgĺlsđgćľcl a váľos.ręhabiliiĺció
megv*lósÍtńsa köztissÉgi szeľepl*k ćs a Befektetó cgyĹittmiĺkĺScićsér,el a
KcľetszeľzödÉs|rerl ľészlęĺe xen megha{áľozott Íbltćĺe !ľĺlndszc,ľben' A I:elek a
Kcĺctszeľződđst 20Ü5' tt:áľcil.ts 2l.-én kieg*srítefiÉk, és egys*ges segrkľeetbc l.oglalták
{a KiegeseÍÍt}lt Keľctsz'łretjc|ćs a tovłibbiakban; ,,Ki.cgćsrítľtł Ktľctĺĺeľzĺíĺtćs''). 2Ü03.
ĺee;itenrbĺĺr 30-łln a7-'ÖI}os fc1ek közötf lé'ĺrejtitt a ..h.{egáIlĺrpoĺIás vére|i jog
gyakoľ|ťrsĺlrtr ľÓľŁ+nĺi kijelĺ.íIćsről l' iitenro' 1áryyťl szer'zt5dést az aláĺľi fę]ęk 2005.
március 2I'-Én szinłćrr kíegÚszítettdk ds egysógos sz*ľkez.ľ{bc tbglaltak ('.Kiegdsuíteŕt
Kĺjtlłiłtĺ Íĺz*r zÜ dćs'')'

tr}. onkonnányzat trrladnttlĺ képer.i a Kiegész;írelł Keret$eeríöĺli.s đs KiegészÍÍett Kijc|łi|łĺ
Szeľzüĺłés alapján t Čoľvirl tr}ľo.;ekt teľülctćn a kri;ĺtcľii]ctgk kiaiűkí.tása.

C' Bcľcktet{r ús az (inkoľmáłryzat nregłil}apĺ:dĺak' |rogy a Colvin Kĺiz" a Cttľĺ.in Sutiłny És
a kapcrctridť: kłirtltĺtk megvałósítasł{ľa, hasznosíĺísáľa És ÉzęnreltętÉ*ćre egy ktĺzôsctt,
aľ. ĹJnkornlĺĺnyzłt tłibłlsćgi ĺulnjdonrĺval mtikĺĺĺtö g*zdasđgi tiĺnsaságot hoĺnaĹ leĺľc.

R' Áz ÜnkoľmÉnyzłtt Képvistlö Tcstütrots tüÜ8. ftugusztlls 13-án meghozĺrtt
457/füÜ8.(}..1tl.15.J sĺ' halĺirnratának đs a ktiľtiti kijľ}ekcdůsľő| szóló t9tt' evĺ l.
łĺiľćłty imnyadó 9/B' $ (1) bękeuĺnć'sćben ťoglaltaknak mĺ:gfelclően 2008. szeptęmher
4.ćn nregalapÍtäsra kcľéilt a Con.iĺt Sĺłtĺĺny Kŕł. a Fuĺuĺeal Đolta Kli. 49'9đ/o és aa
Üĺtko,nn.iínyzat 50.I% tu|ĺtjdonÍ ľészeľęĺtése\,el' abbil a cé]bÖl, hogy a Coľvin Köz. a
Coľvin sćłán.v ós a kapcsolóĺló ktizutak nlegdpĺtse. és ezt ktjvetgen ĺniiktjdtcsse.
kaľbanÍaľtsn ćs hasenĺl.tíĺsa. Á' KÉpvisc|ö.testtĺIet fenti lrĺłÍłĺrozata atapján a Con,in
Köz. a Corvin Sćtany és a kapcsoltidó kĺjzutak rncgľatósítńsáľól, lrĺsińosÍtńsłiró] ćs
{ĺzłnrcltctł-ĺsćľől az Ürrkoľmáłyzilt ć. a F-ull.rľĺ:al t]eltĺr Kĺi., minĺ a Con,iĺl Sdtárlv Kllt.
ĺagirri e*tytittnriikódesi ľ'lcgá}lapodást (az ''Egyĺit'tntükłiĺ}ćsi i\ĺtgáxtrtpołI*s',) ktĺt,ĺiuck'

E. Ár E.g1uttnlilkiĺdÉsĺ Mcgá|Iapodás ľcndelk'ezÉsoirl*k. és az Ölrkonnányr.at Képr,isclti
lestĺiletc 457i2008'(Vlil.t3")i5. sił. h*tĺíľozatáľlak ĺncgÍb|clocn az ontóľrná"nyľil {s a
Corvin sćtÜÉy Klt. f0Ü8. decenrheľ 1?-én r.átrlalkozii*i. hłszĺosítási es iizcĺncltętćsi
megállĺpodást {a '.]/*llalÍiozr{si EzpľuődÉs''] kotött ftne}y utibb, ?0l I. ll.Íá'1.trs ý-ćn
módosĺĺásľa kenilt) me}yben a Coľr,ilr Sćłány Ktł. vĺĺlia|tn a Budapest \ľI}l' kLtében
található Cotviĺt köz, ĺ Cęľr.in Sětány tovńbbr{ a \ĺä1taIkozási Szeľzŕjĺ|ćsbĺłn
lncg|ĺłtć'ľozott Üg}"(:s kcizteľĺiletek bizonyos rěszginek megůpÍtĺłsćĺ az onkonľlńlr1ĺeat
pcĺtíg vá}lalĺa cnnľk cl[enóbelr ĺ ťoryin kłizľc, a Coľĺ.iĺl }etán1*o ćs a Vál|a|kozrĺ-ti
Szęľzöĺ|ćsŁiEn nrľghaĺáľozon cgyes kłir.te ľiiletek bizol.l3,.os ľészęiľľ r,onaĺkclto

;i

;,



It

kizáľólagos lrasz-nosítási jognak {az'üłenicltctćsí kötłl*zettséggel eggltitt*sJ átadásáĺ a

Corvin Setány Kft' ľé.ĺzęľę

F. A \ľál|a|kozási Sľeĺz,tidđs . iľányaĺlil ľendelkcztscinck megfe|etr{ĺen 2Ül l. ér.be n
elkeszĹilt a Con.ín Sétanv 1' Utcrrrc. amelr.átaĺláĺla keľiilt az onkoľrrlánvzat rćszĺjľc'

G. A nemzęti r.agyonľrll -,u,u ,o,,l. đi.i CXCVĺ. tiiľvény r.'ot*ryt^ lćpđsével a:Z

EgyiiĺtmĹiködési fuĺcgá|lapodás és łl Vál|alkozási Szcľzőđłĺs alapján a Ćoľvilr Sétany
Kít' nrint konccsszió pótlťi táľĺaság a Coľvin Sétány II, iiteinct ľráľ nęlľt épitheĺi meg.

'Á' fcnliekben slĆĺirdłLtakra tekintct.tel a Ctrrvin Zr'{.. lnitlt BetŁktetii aĺ alábbi cgyoldatťt
korelcĺettsÜgválln1ást teszi aa Buĺiapcst Jözsęfoáľos onkonnáItrłłnt'ĺ ľészćl'ę:

I. Goľvin 7*,I, ĺnÍĺlt BcfektętŐ ĺ Coľvin sÉtány Fľojckt keľgtćben r.állalja, aŻ,

on}ĺonnányľat kÔzć,ľdekii cđJjaĺnak és tcr.éken}.ségtltek me p'alósítťrsáľĺ
l50"ÜÜ0.0ÜÜ'- Ft +AFÁ,- Ft telr.'ęzett łĺssz*gbon - tárnogatáskĺint, aĺ Önkomlfuryzat
tultjdoĺlábaĺ: á|Ió. a Űłrn'iĺt Sét*rry l19S sĺakaszanak nlegepítésćt kÉt tĺtcnrben (2B

mó{eľ+ 8 mćter) és a 1lős -ll9s Jĺorti|ti Nłigy'tenrp}otr'l ulc'án átveľ,eĺo iisszekötłetés
nrcgépítÉsĺlt a 28 ĺnéteľ széleg sł;{ĺńriyépítésse) együtt 

1r 
jolcn i\,lyitatkozat 1. szárnťl

nrę}lé'kleĺe sľ,erĺnli nriiszaki tąľlalotnln*l. (.,Köľ'ťeľĺilet EpÍtós.'}

.Ą KozlcrĹĺlct Epítésľe vl]!'t'ätkoui jogeľot cpítćsi cngedćlyek a Cĺlľvín Sćtńny Kli-
nevéľc mcgadásľa kęľĹi|tck. Á. jogeĺĹis ĺłpi|ĺłsi engcdeĺyck von'atkozásában a Coľvin
Zĺĺ.. mint l}eľcktetö az engcdel1.t magłdĺi hotĺ:sá-ĺłn*k b*jelentettc, hogy az Ąlítési
ł:ngedĺitryck votratkozńs{ban a jövőben épĺttł:töként a Cotľin 7-ľt' jťrľ el.

Beľekteĺĺ} kłjlclczcĺtsćget vłilla| *ľa' lrogy a K.iiŁĺeriileĺ Ěpítćs Íbiadłrtot ĺ jogcľns
ĺ}pĺtćsi engeďóly.és a Kodľeelrrén'Yczcĺl hozzńjäľulńsa a|apján. a jclcn Nyilatktrzłrt l'
szÉmir mę.Ntrek|ctdt k'jpezti ttr{altrnrmaI az a|ábbiakbĺrl meglraĺároeotl iclöbęn megrrpíĺĺ:

. & l19S szakaszńbđl 28 lnćĺcľł És a 116S -1193 kiitłiĺti Nflgyteffipl{'m utcán
átvłľctő ĺisszsktĺtöt a.[ogeľos épĺtÉsi tngedély és a kivítĺ:lezds nregkeĺ.dósÚhez
atetlegcson lrrég szü'ksóges cngedéI1'rk, liozzĘárulások ľendęlkezésľe Állás.{t

kiĺvetö 5 hĺinapou bel{il'
Ü a fennnlaľađó 8 lnétcr n 1 ] 9B tcnrb boópítésóvłll cgyiitt kedil nlegćpítćsrc

BeťekĹe ĺö kt1te|czettsdget ľá1ltl a Kqĺtcrŕilet Épíres rnr.lnkák kivřtelczĺjsłjľc. s
bęľuház'áslroe kapcsolódó szakhrrtósági ts egycb engediilyck {haszniilatbavćtcli)
[>eszcľzćsćre' ł kivitclezćshez szĺiksćgcs bontási. felépĺĺmérryi rls bcfejez-o nlul,tkák
elr,ćgzéséľł:. vslam'int ĺt ťoĺgalomteęhníkai ĺ!s ĺr beľĺlhńzł'{shgz kapcscll(lĺló ínlbrrrliłoitik
lakosstĺgĺ ĺđj u*oz{at-{sáľĺ'

13ct-ektetcj kötęleeg.ttsćget váĺlal {ľa* |rogy az etkćsziĺ|t KiiąteľĹiltt Ěpitćs bęruházást, ł
haszlláiatbaľételi engedđiy megszeraeset ktjvctöen lefoi1"tntott milsxaki rĺĺaclńs.áĺ,ete|i
oliárás kcľ.ctćbcn ítaĺ|ja ł Błtdape-st JÓzseÍ'vĺĺros onkoľrnálryĺata ľósľcľc. A
Kouteľĺilęt EpitÉs nrrtnlĺáľa vĺlnaĺkozó r (ęsy) óv gaľar:cĺälis ido kęedťj napja n

n:iiszaki átŕidás-éĺt\,'ćĺelt kłjvetťi na*'

Bndapest, 2$13' jri}iuĺ i

CoRYIi\i Zľt.
Tatiíľ Tibor ig*ĺ

ttTttt.

tv.

Földi Tiboľ igazgatósá{
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