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Budapest Józsefuáľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testůilet e számára

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

L Tényállás és dtintés tarta|mának részletes ĺsmeľtetése
1. A Coľvin Sétány Pľogram területére vonatkozó szabá|yozélsi terv szerint a terület
tengelyében, a Futó utca és Bókay János utca között új köZtenilet kertil kialakításra, ame|y 36
méter széIes és 300 méter hosszú.

]ľi:_"tő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ;
Tárgz Javaslat a Coruin Sótány Progľamma| kapcsolatos dtintések meghozatalára

A napirendet nyíltlzźtrt iilésen kell táľgyalní, ahatározat e|fogadźsźůloz eg}ĺszerűlminősített
szav azattobb sé g sztiksé ge s.

ElÓxÉszÍr o szppvĺzpľI pcysÉo : GłzoÁlrooÁsl Ücyo szľÁI.y

KÉszÍľprľE: DR. HľNcz ĺoxIrNN ,/ Ą 4
PÉNzÜcyl FEDEZETET IcÉNvu.iNnľĺ-1E1iľyBl., IGłzoLÁS :

Joclro*ľRo,-'. Ł t .

BpľpnĺnszrÉsnB ALKALMAS :

D,ą'N,ą.oł-fu vĺÁľ EoINł

lpcyzo
r,łRrós rÁvollÉrÉnpľ

q{_. Ł-_-t

'tv - . (./
on. MÉszÁnEnIrĺ

ĺur'cyzo

Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X

Embeľi Eľőforľás Bĺzottság véleményezi

Hatfu ozatí javaslat a bizottság számélt a..

A Yárosgazďálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előteľj esztés megtrĺľgy alźsát.
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A Corvin sétány három szakaszĺa osztható _ a 116, a I19 és a I22 tomb teľülete -, mely
szakaszokból eddig a 116-os tömbĺit átsze|ő késziilt eI, ez a Futó utca és a Nagy Templom
utca k<jztjtti teľiilet (I. ütem).

A következo szakasz a 119-es tömböt érinti, mely a Nagy Templom és a Leonardo da Vinci
utca k<ĺz<jtti terulet (II. ütem).

A Corvin Ingatlanfejlesztési, Építő és Vaľosrehabilitációs Zrt, (atovábbiakban: CorvínZrt),
mint Bęfektetĺĺ 20|3. július 15. napjĺín kelt Egyoldalú KötelezeÍtségvá|laló Nyilatkozatźlban
k<jzérdekű kĺitelezettségvállalásként vá||alta a Corvin Sétĺĺny Projekt keľetében az
onkoľmanyzat kozérdekű céljainak és tevékenységének megvalósítására - 150.000.000,-
Ft+ÁFA tewezett összegben _, az onkorményzat fulajdonában á|Iő, a Corvin Sétány l19S
szakaszźnak megépítését az aIábbi két iitemben:

o a 119S szakaszźlbő|28 métęrt, éS a 116S - 119S közötti Nagy Templom utcán
źń:ĺezętĺ| összekötőt a jogerős építési engedély és a kivitelezés megkezdéséhez
esetlegesen még szfüséges engedé|yek, hozzájárulások rendelkezésre állását ktjvető 5

hónapon beliil,
. a fennmaľadó 8 métert a 119B tĺimb beépítésével egytitt.

A Tisztelt Képviselő-testtilet fent részletezett közéľdekű kötelezettségvállalást a 26912013.
(VII. 1 7.) számu hatáľozatźban elfogadta.

A Corvin Zrt.20|5 nyarźn megkereste az onkormányzatot, hogy a 1195 szakaszábőI 28
métert, és a 1165 - 1195 közötti Nagy Templom utcán źlfuezető összektjtő tésze
vonatkozásźhan a munkálatok elkészültek. és kezdeménvezték az onkormźnvzat részéte
tĺjľténő źńadást.

Az źńadáshoz rendelkezésľe bocsátották a Corvin Sétány II. ütem kömyezetrendezési tewét, a
ktjz-és térvilágítási tervét, a víz-és csatoľnabekötési teľvét illetve a vízgépészeti és automata
öntözési tervet.

A Corvin Sétány II. ütem átađási dokumentáciőjához csatolták a megvalósulási tęrvet is.

Fentiekben említett dokumentumok alapjan javaslom a közérdekű kötelezettségvállalással
elvégzett kivitelezési munkálatok elfogadásźt és a teľület áNéte|ét.

2. A Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat Kenĺleti Szabá|yozási
Terve a Corvin Sétány Progľam teľületén a Szigony utca mintegy 7 méteľrel történő

kiszélesítését írja elő. A telekalakítás feltételei a Szigony utca nagy részén megvalósultak,

ezért a Rév8 Zľt. projektmenedzseri szętződésę szerint elkészíttette a vonatkoző váItozási
vtzrajzot, melyet a Váľosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság 794120|5. (vII.27.) sz.

hatáĺ o zatában elfo gadott.

A T-87680 sztmľő váItozási vázrajz szerint a Szigony utca a Práteľ utcától a Szigony utca 3 1.

szám a|attí' bontásra kijelölt éptiletig 16 méterre szélesedik.
Ahatfuozat értelmében a Rév8 Zrt. megkezđte a telekalakítási engedélyezési eljźrźlst, amit a
Budapest Főváľos Kormányhivatala Földhivatali Főosztály XI' kerületi Hivatala folytat le'

A Szigony vtcához csatolandó magźnut (hĺsz. 3621812) tulajdonosa a Futureal 1

Ingatlanbefektetési AIap. Az ingatlan tulajdonjogát - a vonatkozó adásvételi szerzođések



szerint- a telekalakítási eljĺáľás soľán kapja meg az Onkormźnyzat. E^' szoLgźlja az
előteľjesztés mellékletétképezo Megállapodás, ami - a jogerős telekalakítási engedélyen kívül
- sziikséges a telekalakítás ingatlan-nyilvrĺntaľtási átvezetéséhez.

Fentiek a|apjźnjavaslom' hogy a Tiszelt Képviselő-testiilet fogadja eI az e|őterjesztés 1.

sztrmis' mellékletként csatolt tęlekalakítási megállapodást.

3. A Józsefuaĺosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete 11512015 (V.14.) számu
határozatában elfogadta, hogy a Corvin Zrt. készíti el a Corvin Sétany Progľam kĺizmrĺ. és

kĺlzteruletprogramjához kapcsolódó terveket, egyben felkértę a polgármestert, hogy kezdjen
targyalásokat a fenti pľogľam esetleges módosításárőI, azzal hogy a megvalósításra biztosított
önkormány zati fedezet nem v źitoz}rat.

A teľvek elkészültek, ezek alapjźn közteľület pľogram műszaki tarta|ma az alábbíak szerint
módosul:

- A Szigony utca új közterĹilettel bővül a most épülő kodaház feIé, ez a 7 méteres

sáv emelt műszaki tartalommal valósul meg.

- A Bókay János utca, Szigony utca és Práter utca egyes szakaszain a tęrvezet1

aszfaltburkolat helyett téľkő burkolat kenil elhelyezésre
- A Corvin sétány nem a Bókay utcánál végződik, hanem a Bókay utcán átha|adva

talźlkozik az irodaház kĺiľül kialakított környezette|. Az źlFtezetés az ereďęti

aszfaltburkolat helyett térkővel kerül kialakításra

Fentiek megvalósítása többletfonást igényel, a CorvinZrt. pedig 2015. novembeľ 17. napjźn
tett kcizérdekű kötelezettségváI|a|źsában' (előteľjesztés 2. szźlmíl melléklete) váI|a|ta ennek
viselését az a|ábbiak szeľint :

a) a Budapest VIII. kerĺjlet Szigony utcai 7 méteres kozterületi zold sáv kiépítése:

vá||a|jákaI25 je|íi tcjmbből |eszabáIyozotť362l8l2ltĺsz. a|att felvett terület Coľvin Sétánnyal
megegyező minőségű kiépítését, a ktjzteľületek és kozhasznáIatba adandó teľületek szintbeli
átk<jzlekedésének biztosítását és kertészeti kialakítását legkésőbb 2016. december 31. napjáig
megközelítőleg bruttó 38.200.000,- Ft értékben. A kivitelezésí tervek az eIőterjesztés 3.

szźtmíl mel l ékl etét kép ezik.
Az előterjesztés 2. pontjában említett megállapodás megkötésével és a ftildhivatali bejegyzés
jogeľőľe emelkeđésével a362l8l2|tĺsz, alatt felvett terület az onkormźnyzat tulajdonába fog
keriilni, így a kivitelezést követően az onkormányzat könyveiben kell majd szeľepeltetni a
beruhtnást.

b) díszburkolat biztosítósa a ]25 jelű rcmb járdáira: Semmelrock Appia Antica téľkő
biztosítása a I25 jeltĺ tomböt ovezőjáľdafeltiletekľe aszfaltburkolat helyett, ľaklapon szél|ítva
megközelítőleg bľuttó 9.200.000,- Ft éľtékben,2016. marcius 01. és 2016.június 30. közĺitt,
az onkorm ány zat á|ta| kért ütemezé sben.

- Práter u. (Bókay János u. - Szigony u.): 318 m2

- Bókay János u. (Práter u. - Tömő u.): 33O m2

- Szigony u. (Práter u. - Tömő u.): 45I m2



c) díszburkolat biztosítósa a Corvin sétónynak a Bókay János utcán vaĺó ánezetésekhez:
B4 fiŕ gľánitburkolat és 656 m2 Semmelrock Appia Antica térkő biztosítása aszfaltburkolat
helyett, raklapon helyszínľe szź.Jlrítĺĺa, megközelítőleg bruttó 12'600.000'- Ft értékben2016.
maľcius 01. és 2016. iúnius 30. közĺitt az onkormánvzat áIta|kérttitemezésben.

II. A beterjesztés indoka

A Corvin ZÍt. 2015. november |7. napján írásban, egyoldalú kötelezettségváI|a|ő
nyi|atkozatott juttatott el az onkormźnyzat felé, melyre vonatkozóan szfüséges a Képviselő-
testtiletnek döntést hozni.
Ezen kíviil a Képviselő-testiiletnek sziikséges
k<jtelezettségvállalással megépített köZterĹiletek
telekalakítási megállapodás trĺľgyában.

döntést hoznia a korábban közérdekű
átvételéľe vonatkozőan' valamint a

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A dĺjntés cé|ja a Corvin Sétány IV. ütemének befejezését elősegítő dĺintések meghozata|a.

A dtjntésnek pénzügyi hatása vaÍ\ a közérdekű felajĺánlással az onkoľmányzat tulajdonában
źil'ő könerületek értéke növekszik a beépített díszburkolattal, valamint a telekalakítási
megállapodás aláÍrását és a ft'ldhivata|i bejegyzést kĺivetően az onkormźnyzat tulajđonába
kerĹil a 3621812. |lrsz. alatt felvett terület, mely szintén az onkormanyzatná| eredményez
éľtékntĺvę l ő b eruhźnást.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Magyarországhelyi önkormányzataírő| szőIő 2011. évi CLXXXIX. tĺiľvény (továbbiakban:
Mötv.) 107. $ a|apjan ,,A helyi onkormányzatot - torvényben meghatórozott eltérésekkel -
megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost
megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testiilet
rendelkezik. ".

Az Mötv. 13. $-a alapjan ,, (I) A helyi kozüglek, valamint a helyben biztosíthątó kazfeladatok
karében ellótandó helyi Ónkormányzati feladatok külonosen: 1' telepulésfejlesztĺźs,
tel epülé srendezé s ;,' .

A 23. $ alapján ,, (5) A kertjleti onkormányzat feladata hjlÓnosen: 5. helyi telepüĺésrendezés,
településfej leszté s ;',.

A Ptk. alapjtn 6:589. S ,,Ha vaĺaki kotelezettséget vállal arľa, hogy általa meghatórozott
kt;zérdek.Ĺí célra ing1lenesen vagyoni szolgóltatást teljesít, megállapíthatja azoknt a
feltételeket, amelyek szel,int a szolgáltatóst a ĺneghatározott célľu kell forclítani, és kijeloĺheti
azt a személyt, akinek javdrą a szolgáltatóstfordítani kell.,,

F ęnti ek alapj án kérem az aIthbi határ ozati j avasl at el fo g adás át.
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A Képviselő.testület úgy dtint, hogy

1' elfogadja a Coľvin 7'rt. egyoldalú kcĺtelezetÍségvállalása alapján kivitelezett Corvin
Sétány 1195 szakaszának megépítését, és felkéľi a polgármęstert az átadás-élwételi eljáľás
lebonyolítására.

Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 2015. december 03., źtadás-átvételi eljĺíľás lefolytatása legkésőbb 2015.
december 3|. napjáig.

2. elfogadja hatźrozat 1. mellékletét képező, a T-87680 számű vá|tozźsi vánajz a|apján
készített telekalakítási megállapodást, és felkéri a polgármestert a megállapodźs aláítására.

Felelős: polgármester

Hatĺĺľidő: 2015. decembęr 03., megállapodás alźĺírásaz}Is. december 10.

3. elfogadja a Corvin Zrt. egyo|đa|űkozérdekti kötelezettségvállalásźú az onkoľmányzat
tulajdonában źĺ|ő köZtenilet tekintetében, összesen 21.800.000,- Ft + Afa összegben' az
alábbiak szeľint:

a) díszbuľkolat biztosítása a |25 jelű tömb járdáfua: Semmelrock Appia Antica térkő
biztosítása a If5 jelű tömbc]t ovező jáľdafelületęk.łe aszfaltburkolat helyett, ľaklapon
szá||itva megkcizelítőleg bruttó 9.200.000,- Ft éľtékben,2016. március 01. és 20t6.
j únius 3 0. kĺizĺjtt, az onkoľm ány zat á|ta| kért ütemezé sb en.

- Práter u. (Bókay János u. - Szigony u.): 318 m2

- Bókay János u. (Pľáteľ u. _ Tömő u.): 33O m2

Szigony u. (Pľáter u. - Tömő u.): 45I mz

b) díszbrľkolat bíńosítása a Corvin sétanynak a Bókay János utcĺín valő átvezetésekhez:

|34 m2 grĺánitburkolat és 656 m, Semmelľock Appia Antica térko biztosítása
aszfaltbuľkolat helyett, raklapon helyszínĺe szá|Iítva, megközelítőleg bruttó
12.600.000'- Ft értékben 2016. március 01. és 2016. június 30. köztjtt az
onkormĺán y zat á|ta| kért ütemezé sb en.

Felelős: polgármesteľ

Hataľidő: 2015. decembeľ 03.

4. a) a ftjldhivatali bejegyzést kcjvetően elfogadja a Corvin Zrt, egyoldalú
kötelezettségváIlalását a 3621812 hrsz' a\att felvett teľĹilet Corvin Sétánnyal megegyező
minőségű kiépítésére, a közteľületek és kozhaszná|atba adandó teniletek szintbeli
átközlekedésének bizosításáľa és kertészeti kialakításźlta vonatkozóan legkésőbb 2016.
december 3 1' . napjáig megkdzelítőleg bruttó 3 8.200.000,- Ft értékben.



b) a ftildhivatali bejegyzést követően tulajdonosi
tógzített kivitelezési munkálatokhoz, a határozat 2.

terveknek megfelelően.

Felelős : polgĺírmester
Hataridő: f0I5. december 03.

hozzájáruIását adja az a) pontban

szám,Ú mellékletét képező kiviteli

A dłintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztily, nÉv8 zrt.

Budapest, 2015. novembeľ 23.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából:
I /)o

"k ,%Y..'/vdr.Méšzźr Erika
aIjegyző
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MEGÁLLAPoDÁS TELEKArłrÍľÁsRoL
amely létrejĺitt egyrészről
Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefuáľosĺ Onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest,
Baross utca 63-67.; törzskönyvi szźtma: 735715; adőszétma: 15735715-2-42; statísztikai
számjele: 157357I5-84|I-32I-0I, képviseletében dr. Kocsis Máté polgiĺrmester (a
továbbiakban: Onkoľmńnyzat),mint ingatlantulajdonos, továbbiakban: onkormáłnyzat

másrészrő1
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap, (a magyar joga|apján létrejött ingatlanalap, MNB
lajstromszáma: L212-9, statisfikai számjele: 18113774-6820-915-01, adőszáma: 18113774-
2-42, székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI. emelet, ttirvényesen képviseli: Finext
Befektetési Alapkezelő Zártkoruen Működő Részvénýársaság, székhelye: 1082 Budapest,
Futó utca 43-45. VI. emelęt1' cégsegyzékszáma: 0I-10-044934, statisztikai számje|: 13052502-
6630-114-0I, ađőszána: 13052502-2-42, képviseletében: Karai Péteľ igazgatősági tag
önállóan), mint ingatlantulajdonos, továbbiakban: Futuľeal I. Ingatlanbefektetési Alap

kozott, alulírott időben és helyen, az alábbi taľtalommal:

I. A teleka|akítást mege|őző állapot:

I,1. Az onkoľmányzat kijelenti, hogy kízárő|agos tulajdonát képezi a Budapest Főváros
Koľmányhivatala XI. kerületi Hivatala (továbbiakban: F<jldhivataI) źl|tal nyilvántaľtott alábbi
ingatlan:

Budapest VIII. kerület, beltęrĹilet, 36137 helytajzi számil, teľmészetben a 1083
Budapest, Szigony utcaa|a|t (természetbeni címnél a tulajđoni lap nem jelolházszámot)
ta|éihatő, kivett közterület művelési ág megnevezésu, 1607 m2 teľĹiletú ingatlan
(,,In gatlan l.,, v agy,, Onkoľm á ny zati In gatlan I.'').

AzIngat|anl.-re az (i) ELMÜ Há|őzatKft, javźra 8 m2 nagyságú területre vonatkozóan
VMB-156/20I0 számon vezetékjog ' (ii) ELMÜ HáIőzatKft. javára |37 m2 nagyságú
teľĹiletre vonatkozóan VMB-170/20|0 szźrrlon vezetékjog , (iii) ELMÜ Há|őzat Kft.
javára 4I m2 nagyságíl területre vonatkozóan 7I03l540l20I0-7103l542l20I0 számon

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi
onkoľmányzat
Dr. Kocsis Máté polgármester

Ellenjegyzem:

FUTUREAL I. Ingat|anbefektetési A|ap
képvise|etében e|jár:
Finext Befektetési Alapkezelti
Zźlĺtkoruen Míiködő Részvénýarsaság
Karai Péter igazgatós ági tag

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem
Budapest,20l5' .. ..... napján:

K&H Bank Zrt.
Letétkeze|ő
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vezetékjog, (iv) ELMU lH;áIőzat Kft. javráľa 633 m2 nagyságú tertiletre vonatkozóan
VMB - 1 I 7 l 20 12 számon vezetékj o g kerĹilt beje gy zésr e. (,,Y ezetékj o g I.'')

I.f . A Futureal I. Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy kíztrólagos tulajdonát képezi

Budapest VIII. kerület, belterĹilet, 362|812 helyrajzi sztm,í (természetbeni cím a
fillajrloni lapon nincs feltÍintetve), kivętt magántú művelési ág megnevęzésv, 9tI m2
terülehĺ ingatlan (,,Ingatlan II. vagy Futuľeal Ingatlan'').

Az lngatlan II.-re (Đ az EL|vI|IJ Há|őzat Kft.. javćlra 9I m2 nagyságú tęrületre
vonatkozóan VMB-II712OI2 szĺĺmon vezetékjog, (ii) az ELMÜ Há|őzat Kft, javára f
m2 nagysttgú tertiletľe vonatkozóan VMB-175/20I0 szźmon vezetékjog van bejegyezve
és (iii) az EL}y'.IJ Há|őzat Kft. javźra 7 m2 nagyságú területre vonatkozóan VMB-
17 0 l 20 1 0 számon vezetékj o g került bej e gyzésr e. (,,Y ezetékj o g II.'')

Szerződő felek egyezően rogzítik, hogy az IngatIan II. a T-87355 szźtmű vźitozási
váztajz a|apján kerĹilt kialakításľa a 36218, 36219, 36220, 3622I, 36222, 36223,36224
he|yrajzi számll ingatlanokból, oly módon, hogy ezen ingatlanokból a Budapest Fővaľos
VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Keľületi Szabéiyozási Terve (,,KSZT'')
a|apján kiszabźt|yozásra keľĹilt a köZteľület tészére átadásra keľülő terúlet, azaz a
3621812 he|yrajzi számű Ingatlan II., amely tęrĹilet jelen telekalakítással kenil átadásľa
az onkoľmćĺnyzat részére azlĺgat|an l.-gyel egyesítve'

II. A telekalakítással kialakuló állapot

II.1. A jelen Megállapodás I.1. és I.2. pontjában meghatarozottIngatlan l.-et, Ingatlan II.-t
érintő telekalakítás tźrgyában elkészült a F<jldhivatal á|tal zárađéko|t T.87680 szźmu
vá|tozásí váztajz (,,Yázrajz,,). A vźurĄz szeľinti telekalakítást a Budapest Főváľos
Kormányhivata|a Földhivatali Főosztály XI. Kerületi Hivatala, Földméľési és Földügyi
osztá|ya a [......] rigyiľatszźlmű határozatával engedéIyezte (,,Határozat,,). A Határozat

t... . ..] napján jogerőľe emelkedett.

II.2. A Yázrajz és a Határozat a|apjźn az lĺgat|an I. és az Ingatlan II. (mint a Budapest
Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormtnyzat Kerületi Szabtiyozási Terve (,,KSZT'')
a|apján a köĺęrület cé|jára kiszabáIyozásra kerilt teľület), egyesítve |esz 36137 helytajzi
szám a|aÍt,2518 mf tenilettel, kivett közteľiilet művelési ág megnevezéssel. (,,Uj Ingatlan'').

Szerzőđő felek egyezőenrogzít|k, hogy a Futureal I. Ingatlanbefektętési Alap a 36218,36219,
36220, 36f2I, 36222, 36223, 36224 he|yrajzi számű ingatlanokból a Futuľeal I.
Ingatlanbefektetési Alap tulajdonába keľĹilt ingatlanokat úgy vásáľolta meg a Budapest

Budapest Főváros VIII. kerii|et Józsefvárosi FUTUREAL I. Ingat|anbefektetési Á|ap
onkormányzat képviseletében eljáľ: K&H Bank Zľt

LetétkezeIőDr. Kocsis Máté polgĺírmester

Ellenjegyzem:

Finext Befektetési AIapkezető
Zártkoruen Mĺĺkodő Részvén}taÍs as ág
Karai Péter igazgatósági tag

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem
Budapest,20l5. .. ..... napjan:
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Főváros VIII. keľüleJ Józsefuáľosi onkotmányzattól, hogy ezen ingatlanokból a KSZT
alapján köaeľĹilet cé|járaaz onkormźnyzat szémlára téľítés nélkül átađásra keľĹil a 362|812
hely r aj zi szźlmt kíszab éiy o zott teľĹil et.

Szerződő felek egyezően rigzítik, hogy a KSZT szerinti szabźiyozásnak a je|en vźułajz
szerinti telekalakítással tesznek eleget.

II.3. A jelen pont szerinti táb|ázat tarta\mazza a telekalakítást követően kialakuló Új Ingatlan
he|ytajzi számźú,, megnevezését, tertiletét és a fulajdonosok nevét, valamint az ilj ingatIanra
átjegyzésre kerĹilő vezetékj ogokat:

III. Tt'bbletteľĺilet tulajdonszerzéssel történő elszámolás:

Szeruodő felek egyezően rcgzitik' hogy jelen telekalakítésra a kĺizterĺilet cé|jára a Futuľeal I.
Ingatlanbefektetési AIap áIta| az onkormányzatnak átadott 9|1 m2 terület aKSZT a|apjźn
kijelĺilt, teruezett köZterület kialakítása (szabá|yozás) miatt keľül sor, je|en szerzőđés 2.2.
pontja alapján a Futureal I. Ingatlanbefektetési Alap ellenértékľe illetve kźIÍtalaÍLítźLsra nem
jogosult.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi FUTUREAL I. Ingat|anbefektetési A|ap
Onkormányzat képviseletében eljáľ: K&H Bank Zrt
Dr. Kocsis Máté polgármester Finext Befektetési Alapkezelő Letétkezelő

Ellenjegyzem: íľłT:."łřäj.:ä!;ä;o*,**

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem
Budapest, 20|5. .. ''... napjźn:

Helyľajzi szám Műve|ési ág
ímepnevezés)

Teľület Tulajdonos Tulajdoni
hánvad

Egyéb

36137 kivett közterĺilet 2518 m2 Budapest Főváľos
VIII. kerület
Józsefvárosi
Onkoľmányzata

r/l Vezetékjog |44 m2
tęľületre vVR-l8220
(vMB-r70/2010).
Jogosult ELMÜ
Hźiózat Kft. javára.

Vezetékjog 8 m2
területre VvR-l8232
(vMB-ls6/20r0).
Jogosult ELMÜ
HźlJózat Kft. javára.

Vezetékjog 43 m2
terĺiletre vVR-18250
(vMB-r7s/2010).
Jogosult ELMÜ
Hźiózat Kft. javara.

Vezetékjog 724 m2
területre vVR-zl240
(vNÍB-||1/2012).
Jogosult ELMÜ
HálózatKft,. javáĺa.
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Szerzőđő felek rögzítik, hogy az onkormányzatot azItv.5. s. (1) bekezdés b) pontja alapjáĺ
teljes személyes illetékmentesség illeti, így a 9I| m2 terület megszerzése tekintetében
illetékÍizetési kötelezettsége nem keletkezik.

IV. Ingatlan-nyilvántaľtási ľendelkezések

Iv.l. A Futuľeal I. Ingatlanbefektetésĺ Alap feltétlen és visszavonhatat|arlhozzájarulását
adja ahhoz' és kéľi a BFKH XI. Kerületi Hivatalát, hogy a telekalakítást a T-87680 szźnn,Ĺl

Yźzrajz, a Hatátozat és jelen Megállapodás alapján, a Megállapodás II.3. pontjában
meghatźtrozott tulajdonos javźra az ingatlan-nyilvantaľtásba jegyezze be telekalakítás
jogcímen.

IY.2. Az onkormányzat fe|tétlen és visszavonhatatlan hozzájaruIását ađja ahlhoz, és kéľi a
BFKH XI. KeľĹileti Hivatalát,hogy a telekalakítźst aT-87680 számú Yźztajz, aHatározat és
jelen Megállapodás aIapján, a Megállapodás II.3. pontjában meghatározott tulajdonosok
javáraazíngat|arl-nyilvántartásba jegyezzebetelekalakitás jogcímen.

IV.3. A szeruodő felek jelen szerződéssel együtt benýjtják az ELMĺJ Há|őzat Kft..
hozzájáru|źlsát a javźlľa sző|ő vezetékjogok II.3. pont szęrinti átjegyzéséhez.

V. Biľtokátruházás

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Futureal I. Ingatlanbefektetési A|ap az Ingatlan II.
birtokát a jelen Megállapodás a|áírásáva| átruházza az onkormányzatra.

VI. Megállapodás hatályba lépése

A szerzőđő felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás a Futuľeal I. Ingatlanbefektetési
Alap letétkezeIoje (K&H BankZÍt.) áltaItörténo a|áírásanapjan |éphatźĺIyba.

VII. Egyéb ľendelkezések:

A Futureal I. Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy Magyarorszźlgon nyilvántaľtásba vett
ingatlanbefektetési alap, ingat|anszerzési és elidegenítési joga nincsen kor|átozva.
onkormĺányzatkije|enti, hogy elidegenítési és ingatlanszeruésijoga nincsenkorltúozva.

onkormányzat és a Futureal I. Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy rendelkezik
valamennyi, a belső szabźiyzatai és a jogszabáIy á|ta| előíľt felhata|mazással a jelen
Me gál lapo dás aláít ásźn a.

Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi
Onkormányzat
Dr' Kocsis Máté polgármester

Ellenjegyzem:

FUTUREÁ'L I. Ingatlanbefektetési Alap
képvise|etében e|jár:
Finext Befektetési AIapkezeIő
Zźlĺtkoĺuen Működő Részvénýrĺľs as ág
Karai Péter igazgatosági tag

Az okiratot készítettem és e||enjegyzem
Budapest,2015. '. ..... napján:

K&H Bank Zrt
LeÍétkeze|o



Szetzĺődĺĺ felek meghata|mazzźtk dr. Nagy Andrea (dľ. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, 1082
Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet) ügyvédet jelen Megállapodás elkészítésével,
ellenjegyzésével, valamint azza|, hogy képviseletiikben a tárgyí telekalakítást illetően a
Budapest Fővĺíľos Kormrányhivata|a XI. Kerületi Hivatala előtt eljĺárjon. Szerződő felek
tudomásul veszik az eljań iigyvéd tájékoztatását a jelen jogügylettel kapcsolatos
joghatásokľól. Fentiek tudomásulvétele után szerződő felek kijelentik, hogy a .jelen
Megállapodást az abban foglalt tartalommal kívanjak megkötni.

Jelen Megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekbęn a Ptk. és a vonatkoző egyéb
j o gszab á|yok ręndelkezé sei az ír źlny adők.

A Felek jelen Megállapodást elolvasás és közös érte|mezést kĺjvetően, mint akaľatukkal
mindenb en me ge gy ezot, j őv áhagy őIag aláírták.

Budapest, 2015. Budapest, 2015. ........,,..."

Budapest Főváľos VIII. keľůilet Jĺizsefvárosi Futureal I. Ingatlanbefektetési Alap
onkoľmányzat képviseletében: Finext Befektetési
képviseletében Alapkezelő Zar:tkoruenMfüödő

dr. Kocsis Máté polgármester Részvénýársaság
Karai P étet igazgatő séryi tag

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimĺĺn Edina

jegyző nevében és megbízásából

dr. Mészár Eľika
aIjegyzó

Budapest, f015. ...
Jogtanácsosi ellenj egyzés :

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi FUTUREAL I. Ingat|anbefektetési Alap
onkormányzat képviseletében eljár: K&H Bank Zrĺ
Dr. Kocsis Máté polgármester Finext Befektetési Alapkezeló Letétkeze|ő

ZfuÍkrruen Miiködő Részvénýarsaság
Ellenjegyzem: Karai Péter igazgaÍosźlgitag

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem
Budapest,20l5. .. ..... napjan:



Fedezet ....... Budapest,2015....

Pénztigyileg ellenj egyzem:

Práľis Gyulĺíné
p énzngy í tůgy o sńź.Jyv ezető

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapest, 2015.

t........]Ügyvédi Iľoda
[.. . .....]tigyvéd
székhely:
székhelv:

napján..

Futureal I. Ingatlanbefektetési Alap Letétkezelője a jelen Megállapodáshoz a 20|4. évi XVI.
törvény 64. $ (9) bekezdésének f) pontja és a 78l20I4. (III. 14.) Korm. rendelet 38. $ (3)
bekezdése a|apj án a beleegy ezést me gadom :

Budapest, 2015. év .......... hónap ..., napján

K&H Bankzrt.
Lętétkeze|o

képviseletében eljar:
Név:
Beosztás:

Név:
Beosztás:

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi FUTUREAL I. Ingat|anbefektetési Alap
Önkormányzat képvise|etében e|jáľ: K&H Bank Zrt
Dr. Kocsis Máté polgármester Finext Befektetési Alapkezelő Letétkezelő

Zártkorúen Működő Részvénýársaság
Ellenjegyzem: Kaĺai Péter igazgatoságitag



Városľendezési kkt.
1013. Bp. Attila u 13.
Munka szźnła: 45./2015
Iktatószám: 7 206 l 13 57 /201 5

Méretaránv: l:l000

A binokhatáľ rendezés akaratulknak
megÍělelően töŕént;

VALTOZASI YAZF.AJZ
a (36137) és 362|8/2 hľsz.-ú Ítildrészlet egyesítéséhez

2ll lap

T-87680
Budapest VIIL ker.
Belteľület

A vá|tozásí vfuĺajz f lapbó| áll' és a flL lapon lévő tcriilet-
kimutatással egytitt én'énycs

A he|yrajzi sámozás és a területsámíiás he[1.es. Ez a záľadék a
keltezéstőI szimított egy évig hatál.vos. későbbi fe|haszná|ás előtt
a \őzra'izĐt úira záradékoltatrri kell.

BudapesĹ 20ĺ5.

r-n.
Záľadékoló:

Budapest, 20l 5. április 24.

Készítő és a minősóget tanúsító
ft'ldméń:

GÁi- FERE}łcN*
FtLDMÉRo ,$En*.oK

í013 3ĺj.. Ałi:la üt 1:j. l!,ji
lFfut:054.!,/í3Íj0

łl| Ý. r
L'7a,(' Cj<.ł... 

'. . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . . . , . . , ), . . . . . .

Ing.rend.mĺn.sz.: Ü544i,990'
Katnĺrai szánr: GD-T 0 |-]58.5

itł);'cj:'ĺt?; i;. }t jr1:n.:jl:;)!šjiäi.
.li:il.a3.l1ĺ 

ts]ĺĺr
íJ|.t.śĺ' i',^Ą!i:h |'ł :i- ;.'',.3,

hó

-H

Ilr g.ľend.llt i tr'sz-. :



Váľosľendęzési kkt.
1013. Bp. Attila u 13.
Munka száma: 45./2015
Iktatószám: 7206/ 13 57 /f0I5

T-87680
Budapest VIII. ker.
BeIterĹilet

vÁLTozfuslvĺznĺłz
a (3 6 1 37 ) és 3 62|8 /2 hľsz' -ťl Ířildrészl et egyesítéséhez

2/2lap

Y á|tozás előtti állapot Yá|tozás utáni állapot

Hrsz alrészlet teÍíilet iÄ'K Hrsz alrészlet teľtilęt i A
Szolgalmí és egyéb jogok

nlűl,elési ás m ha, m2 i miivelési áe m t'f nil r
{t E 9 ll t

(36 r 37) Kivett közteľĹilet 1607 0

(_36137) Kiĺ,et közterület 2518 0

Vezetékjog l44 m. teľ[iletre VVR.I8220
(VM B. t70120 t 0). jogosuh ELMĹ:
Hálózatikft. 1l32. Bp, Yäciút72-74
Vezetékjog 8 m2 teriiiętľe VVR.l 8232
(VMB. l 56/20 l 0), jogosult EI-MÜ
Hálózati kft. l }32. Bp. váci 

'jt 
72-74

VczetéĘog 4.3 m, teľĺ'iletre WR.l8250
(VMB- l 75l20 l 0). jogosult ELMÜ
Hálózati kft . 1 132. Bo. Y áci iĺt 7 2.7 4
Vezetékjog 724 m' t",ül"t,." VVR-2 1240
(VMB.l l7120l2), jogosult ELMÜ
|Iátóz-ati kft' 1l32. Bp. Yáciilt72-74

362I8t2 Kivett magánút 9il 0

Ossz.csen f5l8 0 2518 I 0

A birÍok]tatár rondezós akaratunknak
nlegŕbleliien töĺént:

Budapest. 20l5. április 24.

Készítö és a lnĺllőséget
ÍřiIdnlérii:

GÁL řERE$łGNÉ
FÖLoL'!ÉRt MERNoK

1oí3 Bp., Áť.i|a út 13. |V/8'

IFM: 0544/1990

/ |.,Ý= r

Uiĺĺcqt-*,
lng.rend.min.sz.: 0544/l 990.
Katnaľai sátn: GD.T 0l.3585

vítsrťnJ!,"ali. ľ'ł}l{: jĺ łlíti|äÝI
,. . lcí'glłs;;(|i(
l:ĺ{ltrJ. l 

' 
^ti;|u 

íií ]::' !'v!3,

A változási váztajz 2 lapból áĺl. és a 2/l lapoll |évő vázĺajzza|
együtt éľvényes

A hclyĺajzi szälnozÁs és a területsámítiłs he|yes. Ez a z-áradék a
kelte7.éstól számított egy évig hatályos, késöbbĺ felhasalálás e|öÍt
a vázrajzot újľa zÁradékoltatni kell.

BudapesĹ 20|5' hó nap

Záradéko|ó:
Ing.rend.min.sz.:P.H.
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lĹisztelĺ Polgáľmesteľ Uri

Á ',Colłvl|i'' Ingattanfejlcsztćsi, Epítłi ćs Várĺlsrclratlilitáciĺis Zrt. (a tcvábbiakban;
Befcktľtĺi). Budapest ľőváros 11II'l. kcľiilct JózseÍtáľos (inkoľmány'z;ata (a továbbiakban:
0nhoľruán.r,'zat), valanrint a RévB Józsefoáľosi Rehabiliŕáciis és Váľĺlsfcjleszté'si Zrt.
(továbbiakban: Rév8) 2Ĺ1l'4^ szeplenber t7-én megáilapođást ki'töitek a Con,ilr SÚtán.v,Prc'ie"k
keĺetszcľz<ĺdésének kijziis megegyezé.sseĺ töÉśnó lczáĺásĺírÓl (ĺovábbiakban: iv1egáilapodás1,

Öllkorrnĺiuyzat vállalta ĺr )vtcłgállapclĺlás 6.. 7.. ćs 8. szĺmú mellékletej szerinĺ a pľojekt Kłlznrii és
KöZt€ľilleli Pľclgľaĺlĺának vćeľelrajtását a nreliék}etekben rnegjeliĺlt nrĺiszaki taľialÔ19n1aĺ és
haiĺiridőľe.

.Ą BŮiijkteto ?0 l 5. ápľíiis 28-áll lnár tetĺ kÔzcćlťl 1elajánlást a fe.i lesztÚsi teííilere l,onatkozťl k<jznlíj
és közte!.ĺ'ilet fejĺesztÚsek engtĺJéiyezćsi ćs kiĺ'ireli teĺveinek e]iiészítesćre rrbban a reménv.bcn^
hugy a ÍŁlnás a kijzteľületi kiépitćsśnck mips51łg! pegr,s1ĺ!sításála keriil áľcsopolĺositásra.

.Ą Ccl'""in Sótán,v Projekt k0zJĺ:ľíjleteínek minrisćgĺ kiépírésének éľdekében a BeÍäkieĺő nevében
ezúlon isnl éieh kłjzcćl ú felajäll hist tcsztĺnk:

I' . Szigĺlny utpai ? m-es közterÜlcti złi|ĺl sáv kiépĺtése
\'rillaljtrk a l25 jelĺi tijĺĺrbböl ieszabáIvozotL =]6ä8,zjgsz.lęl!ijg Corvirl sétĺinnyai mcgeg1'ező
miliősógri kióoitését. a kíżteĺĹiIeĺek és közbasznáiatba aĺiando teriiletek szirttbeli átkÔzlekedésénck
biztosÍt.isŕit és keltész.eti kiaiakíĺásáĺ az átariotĺ kijzteľüĺeti rcľvcknel< rrreg.Eiel<ierl legkćsiibh 21}1ó.
decernbeľ 31.ig irlegkdzelítöiÜg bľuÍió 38'200.Ü{J0'- }.t ćńćkbcn.

(jnktlľnlĺinyzeii ĺ.e|atiatät kśpezi a tulajdonos hozzájzil.uli.is me.eadiisa a kíépí{dsi mulĺk1ik
eir'śgzésóh*z'

6Y;:Ę 7g5 1g6y 
,'n

Fĺ"ľľ{"Jŕ*.ffiÁĺ"*

1luĺlapest Fóĺáros \iĺII. lłeriiIet Józsefváľłrsi ()nkoľnlánvzata
I ÜS2,B..r<iapesĺ. Baloss utca 6-l.67.

dľ. Kocsis łĺáté
polgáľnresteľ ĺrľ
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1I. Bíszhuľkolat bi7ÍosÍtásä - 1?5 jttii tömb jáľdái
Setnnrelrock Ai:pía ĺ\ntica téľkő bizÍosíiása a ] 25 .ieiĹr tömbĺjt ör,s.?pią!4fejul9te! Ivĺegátlapodás
szeriniÍ aszlalibuľkoiatának kiváltászíra (Iásd: a Ccn.in Sétán-v Pľojekt kcľábbarr nregéprilt

-iárdafeIü1et.lí], ĺakĺapon o lrely.szílrĺe száIlítva, rnegközeĺítőleg bľutió 9.2fi0.000'- Ft éľtékben.
2Ü16. máľcius 0l' és 20l6..iúnius -l0. napja közöit ev Č)nkorrnán1.zat áitai kért ĺiťemezésben' az
alítbbí iárdafelületekre l,onłitkozílan :

Pľáteľ uťca /Bokay Jáncls rrĺca - Szigon1,. ritcď 3l 8 m2;

Bőka1' János utca ,iPráter utca * Tłimö utcä"l 330 m];
Szigony rrtcu l'Práteľ rrtca * Tömő uĺcaĺ 45l m..

nI. Diszbuľkolat biztosítása - Cĺrľvirr sétály Bókay János ulcai áľ*ezeĹ.és
A Coľvirt séián1łlak a B({ay uĺcán vałó zitvezetóiekhez (lás.l. a l'eonaĺdo utcai átvczetóst) .l'i-fu-ď
c{ánítbuľk'olat ćs 6j6 m' ęhpęk-sppią-Ąĺĺj^qé tćl.tr:ó bixĺlsítäsa a \,1egáilapodás szeľitlti
aszťaltlruľkolat kiválttĺsára, rak|apon a ltelyszínľe szállítva. m*gközelítöleg bĺuttr5 12.6ü0.000'- Ff
éľtékben 2016. lnárcius 0l. és ]016. június 30. ilepja i(özött az Onkonnányzat á|täl kéľt
i!telnezesbeil.

Fenií felajá:llások mrĺszaki aiapját a LanłÍ-.Ą Kĺ.r' votlaĺkr]zti táiépíićszeĺi és a \ĺobilterł 2000' KÍi.
útÚpítési tervei !'ljgzítik' Áz anyaglnenn1',isćg szaĺlítása soľán 59,i vágási vesz-teséggcl számoltunk.

Kćľjĺ.lk' hogy Íěnti vál]alássa] es,Jtl*gc-śen fulsze'bĺrdult önktlľĺ;ányzeti 1blrii-s lnaľad.ion meg a

megva1isítandó K(jzmů és KĹ1zteľiiLet Pl ogranr taľialók ťtlrľásaként.

ĺ,íelléklei:akőzcélúíelajánĺá-ssal óľÍntctĺtcľĺilctekbelntĺtatílsahei"tszínľajzcln{l oldal)
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