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Városgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság vé|eményezi X

Embeľi Eľőfoľľás Bĺzottság v éleményezi

Határ ozati javaslat a bizotĺsáry szétmźlta:

A Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiĺletnek az
e|őterj esztés m egtárgy a|ását.

Tisztelet Képvĺselő.testület!

I. Tényállás és dtintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Előzmények:

A Budapest Jőzsefvárosi Önkormźnyzat és a Corvin Zrt. megát|apodása a|apjánvalósul meg
Józsefuaros egyik legnagyobb a varosrehabilitációs pľojektje, a Corvin Sétány Pľogram.

A Budapest Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testĹilete |53l20I4. (VIII.T7.) szźmtl
hatźtrozatátban elfogadta a Corvin Sétany Pľogram |ezźrását cé|ző háromoldalú megállapodást
(a továbbiakban Megállapodás), amelyet a felek _ onkormányzat, Coľvin Zrt., Rév8 Zrt. _
20|4. szeptember 15-én írtak aIá. A Megállapodásban a felek rogzitették a pľogram
befej ezésének feltételeit.
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A konstrukció főbb elemei az a|źlbbíak:

o ingatlancseľetigyletek,
. felek közötti elszámolás,
o közmű-,köZteľĹiletprogram.

Az ingat|arlcsere megállapodás lényege, hogy az onkormanyzat az eredeti szeruődés szerint
több telkęt nem ad el befektetőnek, hanem a két fél érdekében á1ló, varosfejlesztési
szempontból jól hasznosítható tömbök kialakítását, kozjegyzői nemperes eljáľás keľetében
kirendelt igazságngyi ingatlanszakértő áItaI meghatározott értékű telkek értékarányos
cseľéjével oldja meg.

A Megállapodás végrehajtása érdekében a felek ingatlancsere előszerződéseket kötöttek. AZ
ingatlancsere 3 rész|etben valósul meg.

A CseľeszerződésI. aláírźsával ĺires önkormányzati (Bókay J. u. 31., Bókay J. u. 33., Bókay
J. u., 35. Bókay J. u.37., Pľáter u. 49lA, Leonardo da Vinci u,34., Leonaľdo da Vinci u. 40.)
és befektetői ingatlanok (Apáthy I.l, 4,, Balassa u. 3., Balassa u. 5., Balassa u. 7., Balassa u.
9.) cseréje t<ĺľtént meg.

A Csereszeľződés II. Előszeľződésben (Cseľe II. előszenődés) lakott, ĺinkormányzati
tulajdonú felépítményes ingatlanok (Szigony u. 31., Szigony u. 33., T<jmő 18., Bókay J. u.
43.) és önkormrányzati tu|ajdonú albetétek (Tömő utca 28.) valamint további befektetői
ingatlanok (Szigony v 26., Szigony u. 28., Szigony u. 30., Apáthy I. u. 6.) cseréje jön létľe. A
Megállapodás alapjan onkoľmlínyzat kote|ezettséget vźi|a|t arľa, hogy a befektetési teľtilet
részét képezo, a l22-es és 125-cjs tĺjmbben lévő önkormźnyzati tulajdonú bérházakbarl |évo
lakásokból és önkorményzatí tulajdonú albetétękből (Tĺimő utca 28.) a bérlőket elhelyezi, és
az iires épiileteket (a Tömő utca 28-as épület kivételével) terepszintig lebontja 2015.
decembeľ 3 1 -íg. Az így kialakult tires telkek és a Tömő utca 28. szźlm a|atĺi albetétek keľĹilnek
értékarźnyos cserére a 136-os és 126-os tömbben fekvő, befektető tulajdonában lévő iires
tęlkekkel. A Tömő utca 28-as épületben lévő magántulajdonú albetétek megvásaľlását és az
épület bontását befektető vá||a|ja.

A Cseľeszerződés III. Előszeľződés (Csere III. előszerződés) éľtelmében a Tĺjmő u. 16.
szźrn a|atĹi, vegyes tulajdonú, lakott, felépítményes ingatlan ĺinkormĺĺnyzati tulajdonú
albetéteinęk és a megmaľadt befektetői ingatlan cseréjére töľténne meg. Az onkoľmányzat a
kozjegyzői nemperes e|jáĺás keľetében aközjegyzőnél kezdeméĺyezte a 2014. május 26-źn
elkészült ingatlan szakvélemény kiegészítését annak érdekében, hogy azok éľtéke egyedileg
meghatĺĺľozásľa keľülj<jn. A 20|5. januar 6-án kelt kiegészített szakvéleményre, és az abban
meghatiíľozot értékekrę tekintettel az onkormányzat a Megállapodás szerinti TlíEtjárást,
azaz pá|yázati eljarást folytatott le a Tĺimő u. 16. sziámú épület önkormĺĺnyzati tulajdonú
albetétęinek értékesítése taryyában. A Cseľe III. e|oszerződés III. 5. pontja érte|mében az
onkoľmanyzatvá|Ia|ta' hogy amennyiben a befektető a nyilvanos éľtékesítés soľán megszerzi
a T<jmő 16. sztlm alatti épület ĺinkormányzattulajdonábarl lévő albetéteinek tulajdonjogtlt,ugy
azza| egyidejtĺleg megvásaľolja a befektető tulajdonában lévő 36198 helyrajzi számtl
Budapest VIII. kerĹilet Szigony u. 32. szźtm alattí ingatlant, vagyis a szerződés megkĺltése a
p á|y ázati e|j ár ás ere dményének fu g gvénye.



A Meeállapodás végrehaitása:

Ingatlancseľe

A Megállapođás és az azo|<hoz kapcsolódó szerződések szerint, mind az onkormanyzat,mind'
a Corvin Zrt. megkezdte és folytatja vállalásainak teljesítését. Az Ĺires telkeket :arta|mazó
ingatlancseľe első iiteme megvalósult, a Kornrányhivatal jővźhagyásat kĺlvetően a
Csereszerződés I. 20|4. évben teljesedésbe ment.

A Cseľe II. szęrződésben vállalt feltételeket hataľidőre nem sikeriilt az onkormányzatnak
teljesíteni, ugyanis eddig háľom esetben nem sikerült megállapodni a bérleti szeruőđés
megsziintetésének feltételeiről. Mivel az Önkormźnyzat keľesetet nffitott be az ingatlanok
kiiirítésre k<jtelezése tfugyában, így a befektető felé vállalt teljesítési határidő a Megállapodás
3.7, és az Cserc II. szerzođés II.7. pontja éľtelmében egy éwel (2016. decembeľ 31-ig)
meghosszabbodott.

A Csere III. szerződés tekintetében az aI<tua|izá|t szakvé|eményre tekintettel T16 Eljárás
lefolyatása vált szfüségessé. A pá|yazat kiirásźra eddig hiĺľom alkalommal keľĹilt soľ,
amelyek mind eredménýelenĹil záru|tak.

Közteľület Prograrn

A Közteľület Progľam tekintetében a Megállapodás a|áitásźú követően a Coľvin Zrt. kozcé|tl
felajanlást tett, amely a|apjźn vá||a|ta, hogy elkészíti a Közteľiilet Program engedélyes és
kiviteli teľveit, illetve beszerui a megvalósítźshoz szfüséges jogerős engedélyeket.

A fentiekľe tekintettel eddig átadźsa keľĹilt a Bókay János és Szigony utcfühoz tartoző
kozmu és közteľĹilet fejlesztés, valamint aPrźúer utca járda építés kiviteli tervei és engedélyei,
melyek a|apjźn folyamatban van ezen közteľületek felújítására vonatkoző kozbeszerzési
eljĺárás (I. ütem). A további tervek és engedélyek (II. ütem) átadása folyamatban vaÍ|, a tervek
véglegesítése és azok engedélyekkel együtt töľténő átadásamég nem tĺirtént meg.

A döntés tartalma:

Az onkormányzat folyamatosan tájékoztatta a Corvin Zrt.-t a Coľvin Sétany Pľogram
|ezźltésát cé|ző Megállapodásban foglaltak teljesüléséről. A befektetővel töľtént egyeztetést
követően a felek a Megállapodás valamint a Csere II. e|ĺjszerződés és a Cseľę III.
előszerzőďés módosításĺíra tesznęk javaslatot, annak érđekében, hogy a Megállapodás
teljesítése sikeľesen végľehajtható legyen, ktilső - a felektől fiiggetlen- körülmények (pld.
peres eljáľás elhúzódása), ne akadá|yozzĺák annak megvalósítást.

Tekintettel aľľa, hogy a Cseľe II. e|őszęrződésben vannak olyan ingatlanok, amelyek
tekintetében a Megállapodásban és a szeruődésben rogzített feltételek teljesültek, illętvę rĺjvid
időn belül teljesülnek, az onkormányzat vĺźllalásą e kôrben a csoma7 megbontásóval
határidőben teljesíthető. Ezért a Csere II. e|ószerződés tekintętébęn javasolható, hogy a
jelenleg egy csomagba tartoző ingatlanok három külön ľészre legyenek bontva úgy, mint
Csereingatlanok IIIA, Csereingatlanok II/B és Csereingatlanok IIIC. Ezzel egyidejtĺleg a
Megállapodásban és a Csere II' e|őszerződésben rogzített meghiúsulási katbér osszege is
arányosan megbontásra kerül, így az onkoľmanyzatot teľhelő szerződést biĺosító
mellékkötelem cisszege is csökken, az egyes ľészcsomagok külcin-külön és időben tĺĺľténő
teljesítése esetén.

A Csere II. eIoszerződésben rcgzített ingatlanok az a|éhbi bontásban és hatráľidővel keľülnek
elcserélésľe:
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A esetében 2016. 31
Befektető éľdekeltség ébe tartoző ingatlanok

Insatlan címe Tömb řIRSZ

Szigony u. 2ő. 136 36195
Szigonyu.28. 136 36196

onkormanyzatérdekeltségébetartozőingatlanok

Ingatlan címe Tömb HRSZ

Tömő u' ]8. r22 36260
TÓmő u. 28. fszt. ]. t25 36215l0lNI
TÓmő u. 28. fszt. 2' rzs 36215101N2
Tömő u. 28. fszt. 3. t25 362tsl0lN3
Tômő u. 28. fszt. 6' r25 36215/01N6
Tamő u' 28. fszt. 7, 125 36215101N7
TÓmő u. 28. fszt. l2. t25 362t5l0lN12

Cseľe II/

Csere IIIB esetében20|6. szentembeľ 30.i

Csere IIIC esetében20|6. decembeľ 3
Befektető érdekeltség ébe tartoző ingatlanok

Ingatlan címe Tömb HRSZ
Apáthy I. u. 6. 126 3620r
onkoľmanyzat éľdekeltségébe tartoző ingatlanok

Insatlan címe Ttimb HRSZ
Bókov J. u. 43. r25 36217

Tekintettel arra, hogy a felek kcjzött a kötelem a Megállapodás és a Csere II. előszerződés
a|áírásźnak napjiĺn, azaz 20|4. szeptembeľ 15-én beállt, az ingatlanok csereéľtékének
meghatáľozása sem vá|tozík, új szakvélemény beszerzésére nem kerül sor' Az eddig egy
csomagba tartoző ingatlanok szźtma, éľtéke megmaľad' kizárő|ag az ercdeti megállapodásban
r<igzítettek szerint, részcsomagokban keľülnek elcseľélésre.

A Csere III. előszeľződés tekintetében javasolható, hogy a sikeľęs pá|yźzati eljárás esetében
az önkoľmányzatnak ne kötelezettsége csąk lehetősége Legyen a befektető tulajdonában lévő
36198 hľsz-ú Szigony u. 32. szźtm a|atti ingatlannak a Tömő 16. épiilet albetéteinek
éľtékesítésével egyidej ű megvásĺíľlása.

A Megállapodás szerint akozmu és köZteľületi munkak, onkormányzat źita|vá||a\thatráľideje
20|6. decembeľ 3l. napja. Tekintettel aľľa, hogy akozbeszeľzés előkészítés' lefolýatás, és a
kivitelęzés időigénye 6-9 hőnap, onnan számítva, hogy a tęrvek és engedélyek hiánýalanul,
kozbeszeruési e|járásra alkalmas állapotban átadásra keľülnek. A megvalósítás,oidejét
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Befektető éľdekeltség ébe tartoző ingatlanok

Insatlan címe Tömb HRSZ
Szigonyu.30. 136 36197

onkoľmányzatérďekeltségébetartozoingatlanok
Insatlan címe Tömb HRSZ

Szisonyu.3l. 12s 36217
Szisonv u. 33. 125 36216



fliggetlen tényezók (aján|attevók szttma, időjaĺás' helyi organizźrciős akadályok stb.) is
befolyásolhatjak. Erľe tekintettel a Corvin Zrt. javaslatot tett aPtáter és a Leonardo da Vinci
utcák esetében ahatźnđő f0|7.június 30. napjára tĺjrténő módosításĺáľa.

A Megállapodás módosÍtásának taľtalmĺ tisszefoglalása:

A módosítás éľtelmében a Megállapodás 3.6.'3.7,3.8., 3.10., 3.11., 3.I2., és 3.16. pontjai
módosulnak. A móđosítással nem érintett részek váItozatlaĺul hatályban és érvényben
maradnak. A módosítás lényeees elemei összefogla|őan az alábbiak:

o Módosul a Cseręszerzőđés II. Előszerzódés. Az eddig egységes Csere II. csomagot
hĺíľom részcsomagra bontják a felek.

o A módosítás a megbontott csomagok, azaz a Cseľeingatlanok IIIA, Cseľeingatlanok
IVB és Csereingatlanok IIIC. tekintetében rogzíti a feltételeket, amelyek ugyanazok
miĺt az eredeti megállapodásban. A módosítás lényege, hogy amennyiben a feltételek
bármelyik alcsomag esetén teljesülnek, űw a felek e körben megk<itik a végleges
csereszerződést.

. Megbontásra kerĹilnek az egyes csereügyletel<hez tartoző éľtékkĹilönbcizet <isszegek,
azzal,hogyazéľtékkülönbozętteljesĺisszegevźt|tozatlanmarad.

o A kcjtbér ĺisszege megbontásľa keľül.
o Módosul a Cseľeszerzoďés III. Előszerzódés (Tömő 16.) a tekintetben, hogy a sikeres

pá|yźzati eljríľás esetében az clnkormtnyzatnak ne kotelezettsége csak lehetősége
legyen a befektető tulajdonában |évő 36198 hľsz-ú Szigony u. 32. szźtm a|atti
ingatlannak a Tömő 16. épiilet albetéteinek értékesítésével egyideju, azaz cseľe útjiín
ttiľténő megvásarlása.

o Módosul a Megállapodás 6. szźtmű melléklete, akként, hogy a Práter utca Futó utca-
Bókay utca közötti szakaszának valamint a Leonardo da Vinci utca Práter u- Üľoĺ ĺt
közötti szakaszźnak út és járdaszakaszon vállalt munkálatok elvégzésének határideje
2017 .június 30. napjnamódosul

A módosítás az e|őteqesztés |. számű mellék]ete.

A Cseľeszerződós II Előszeľződés módosításának taľtalmi iisszefoglalása

A szerződést a felek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaljfü. A módosítás lényeges
elemi <jsszefoglalóan az a|ábbiak:

o A cseľeiigylet Csereingatlanok IVA, II/B és II/C-re történő megosztását togzíti.
. Megbontásľa kerĹilnek az egyes cseľeiigyletelďlez tartoző értékkiilĺjnbĺizet összegek,

azza|, ho gy az éľtékkĹilönb ö zet telj es ĺi s sze ge v á|to zat|an marad.
o R<igzítésľe kerül, hogy az egyes csomagok a feltételek teljesülése esetén ktilön is

teljesíthetők.
o Módosulnak az eredeti szerződésben is rögzített, a Koľmĺínyhivata| á|ta| esetlegesen

me gkĺivetelt új ľaéľtékelé s esetén a|ka|mazartdó elj árás i szab á|y ok.
o A bejegyzési engeđélyek mindhĺíľom csomag ęsetében ktilĺjn kerülnek ügyvédi letétbe.
o A szerzőđéstől tĺiľténő elállás csak az adott részcsomag tekintetében is gyakorolható,

amely esetben a kötbér ĺisszege arányosan csĺjkken'
o A Csereingatlanok II/A csomag vonatkozásában 2016. július 3I., a IIIB. csomag

esetében 2016. szeptembeľ 30. a IUC. csomag esetében 20T6. december 3I. a
teljesítési határidő azza|,hogy kizźro|ag a2016. decęmber 31-es végső határidő nem
teljesítése esetén van helye a jogkövetkezmények a|kalmaztsźnak, az egyes
részcsomagok előbb töľténő teljesítés esetén azonban a kötbér arányosan csökkentett
összegű követelésének van csak helye.

/
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A módosítés az eIóteqesztés 2. száĺ:ń melléklete.

A Csereszeľződés III Előszerződés mĺídosításának taľtalmi łisszefoglalása

A módosítás értelmébeĺ L<lzźrőIag az e|őszerződés 3.5. pont utolsó bekezđése módosul. A
módosítássalnem éľintett ľészek vá|tozat|anu|hatályban és érvényben maradnak. A módosítás
lényege, hogy a Ttĺmő 16. szźmű ingatlan esetében a sikeres páIyázati eljárást követően az
önkormányzatnak ne ktjtelezettsége csąk lehetősége |egyen a befektető tulajdonában lévő
36198 hrsz-ú ingatlannak a Tömő 16. épület albetéteinek értékesítésével egyidejű
megvásarlása.

A módosítźs az előtefiesztés 3. sztmímelléklete.

il. A beteľjesztés indoka

A döntés meghozatala a Képviselő-testület hatásköréb e 1'artozik.

ilL A dtintés célja' pénzügyi hatása

A d<jntés célja a Megállapodás valamint a Cseľe II. és a Csere III. e|őszerződések módosítása
annak érdekében, hogy olyan külső kĺĺľĹilmények, amelyekre a felek ráhatással nem
rendelkeznek (pld. peres eljĺĺľás elhúzódása), ne akadźiyozzźk azon cseľeügyletek
megvalósítást, ahol az <inkormźnyzat már teljesítette vállalásait.

A döntés pénzügyi hatása, hogy a módosítással meghiúsulási kĺjtbér összege is arányosan
megbontásra keľĹil, igy az onkormányzatot terhelő szerzóđé,st biztosító mellékkĺjtelem
összege is csökkenthető.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Magyaľorszttg helyi önkotmźnyzatairól szóló 20I|. évi CL)oo(IX. évi törvény l07. $-án
valamint a Budapest Józsefulírosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakoľlásĺĺľól szóló 6612012 (xII. 13.) <inkormĺányzati ľendelet 49. $ (1) bekezdés b)
pontjan alapul.

Fentiekalapjźnkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Hĺ,ľÁnoza.TI JAvASLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a hatźlrozat 1. száĺrľű mellékletét képező a ,,Corvin Sétány projekt
keretszerződés kt)zös megegyezéssel tĺjrténő lezárásáról szóló mególlapodás
módosítása', elnevezésű a Corvin Zĺt.-ve| és a Rév8 Zrt.-veI2014. szeptember 15-én
kötött megállapodás módosításźlt tarta|mazó dokumentumot és felkéri a polgármesteľt
annak a|áirástra.

Felelős: polgĺíľmester
Hatád.đő : 20 I 6 . j únius 02. határidő az a|áír ásr a 20 I 6 . j únius l 0.

ĺ/
,{"

u"{./
l/



2. elfogadja a hatźtrozat 2. számí mellékletét képezó ,,Ingatlan Csereszerződés II.
Előszerződés Módosítása,' e|nevezésű, a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-vel 2014.
szeptember 15-én kdtött eloszerzőđés módosítźsáútarta|mazó dokumentumot és felkéri
a polgáľmesteľt annak a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 I 6. június 02, hatfuiďő az a\éúrásra 20 | 6.j únius 1 0.

3. elfogadja a hatźtrozat 3. számű mellékletét képező ,,Ingatlan Csereszerződés III.
Előszerződés Módosítása'' e|nevezésű' a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zr.t-ve| 2014.
szeptember 1 5-én kötött eloszerződés módosítását tarta|mazó dokumenfumot és felkéľi
a polgiírmestert annak a|źirźsźlra

Felelős: polgármesteľ
Hatríridő : 201- 6. június 02. határidő az aláításra 20I 6.junius 1 0.

A diintés végľehajtásáúvégző szervezeti erység: Gazdálkodási Üryosztáiy,Rév8 Zrt.

Budapest, 20|6. május 23.

Törvényességi ellenőľzés:
Danada.Rimán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásábĺíl el, ,w,b,,.Ł.Ž

čĺľ. Mészar Erika ,/
a|jegyzí5

2016 MÁJ Z 5.

47ĺ/
{ĺ|i 7'l/'



Ą yĺLďLĺL.Ł,*

a Coľvin-S étány projekt kerets7erződés köztis m91eqĺezéssel tiirtén ő |ezárásáról szólĺó
MEGALLAPODAS MODOSITASA

mely létĘött egyrészrő| Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefváľosi onkormńnyzat
(székhelye: 1082 Brrdapest, Baľoss utca 63-67.; törzskönyvi száma: 7357|5; adőszźtma..
|5735715-2-42: képviseletében dľ. Kocsis Máté polgáľmester (a továbbiakban:
onkoľmányzat);

másrészről a ,,CORVIN'' IngatlanfejlesztésÍ, É:pítÍĺ és Váľosrehabilitáciĺís Zártkörűen
MÍĺktidő Részvénytáľsaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.;
cégsegyzékszám: 0|-fi-0449|9; adőszám: 13033268-2-42; Képviseletében: Tatár Tibor
igazgatősźryi tag, Földi Tibor igazgatősźąi tag egyĹittesen (a továbbiakban: Befektető); és

haľmadrészről Rév8 Józsefvárosĺ RehabĺIitációs és Váľosfejlesztésĺ Zártkörtien Míĺkiidő
Részvénytáľsaság (székhelye: 1082 Buđapest, Baľoss u. 63-67., cégsegyzékszélma 01-10-
043548' .adószźlma: |2293005-f-42, statisztikai számjele: |2293005-7420-|140l, képviseli:
Somfai Ágnes igazgatőság elntike, Alft'ldi György igazgatősági tag, a (továbbiakban:.Rév8)
továbbiakban együttesen ,,F'elek'' közĺitt az a|u|iroÍt helyen és időben.

PREAMBULUM

(A) A|áíró Felek egyezőenrögzítik,hogy az onkormányzat, a Rév8 és a Befektető egymással
2003.július 24-énkeretszerzodést kdtöttek (,,Keľetszerződés',). A Keretszerződés célja a
Coľvin-Sétany Projekt két ftipľogramjának segítségével a vaľosrehabilitĺíció
megvalósítása közĺisségi szereplők és a Befektető együttmfüĺidésével a
Kerctszerződésben részletesen meghatĺĺrozott feltételrendszerben (,,Pľojekť'). A
Keretszerződést annak Felei 2005. március 20-án kiegészítették, és egységes szęrkezetbe
foglaltfü (a kiegészített Keretszeľződés, a továbbiakban: ,,Kiegészített
Keretszerződés'').

(B) Felek egyezoenrcgzitik,hogy az onkoľmĺányzat, aRév8, illefue a Befektető között 2003.
szeptember 30-án ,,Megállapodás vételi jog gyakorlására töľténő kijelölésről 1. ütem''
tátgyű szerzilđés került aláirásra, melyet a Felek 2005. március 20-én szintén
kiegészítettek és egységes szerkezetbe foglaltak (a kiegészített Kijelĺilő Szerződés a
továbbiakban:,'Kiegé szített Kij eltilő Szeľződés'').

(C) Felek egyezőenrcgzítík,hogy az onkoľmányzat, aRév8, illetve a Befektető kĺizĺjtt 2014.
szeptember 15. napjĺán a Kiegészített Keretszerzi5dés és Kiegészített Kijelölő Szerződés
valamint ezen szerződések valamint a Projekt Dokumentumok alapjĺín Megállapodás jött
létľe a Corvin-Sétany projekt keretszeruódés közĺls megegyezéssel töľténo |ezärásárő|.
(,,Megállapodás'')

(D) Felek egyezőeĺrcgzitik, hogy a Megállapodás végrehajtásakeretében az onkormányzat
és a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap (MNB lajstromszźrna: lf|2-9. székhely:
1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI.) kĺĺzĺitt 20|4. szeptember 15. napján Ingat|an
Cseľeszerződés II. E|ószeruódés keľült megkdtésre (,,E|őszerződés II.'')
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Felek egyezóeĺrogzitik, hogy a Megállapodás végrehajtása keretében az onkormtnyzat
és a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap (MNB lajstromszáma: 1212-9. székhely:
1082 Budapest, Futó utca 43-45. vI.) közott 2014. szeptember 15. napján Ingatlan
Csereszerződés III. E|í5szerzĺĺdés keľült megkötésre (,,E\őszerződés III.'')

(E) Felek egyezoenrcgzítik,hogy az onkoľmanyzat azE|őszerződés II. 7. pontja a|apjźn a
t6-|15l20l6 iktatási számí levelében értesítette a FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési
Alapot, hogy 20l5. december 23. napjan keresetet nyújtott be a 1083 Budapest, Szigony
utca 33. B. épület fijldszint 18. szám alatti lakó bérlőivel szemben, azingat|ankiiirítésére
kĺitelezés tźrgyában, amelyre tekintettel az E|őszerzőđés II. 7. és a Megállapodás 3.7.
pontja szerinti határidő egy éwel meghosszabbodik.

(F) Felek egyezően rögzítik, hogy az Önkormanyzat tájékoztatta a Befektetőt, hogy a
Csereingatlanok II. csomagban vannak olyan ingatlanok, amelyek tekintetében a
Megállapodás 3.7. és azB|oszerzódés II. 5. pontja szerinti feltételek teljesültek illetve
rcjvid időn belül teljesülnek és a Csereingatlanok II. csomag megbontásával
elcserélhetőek.

(G) Felek egyezően ńgzítik, hogy a Megállapodás B. alpont ,,A jelenleg még beépített
ingatlanok cseréje (Cseľeszeződés II. E|őszeruőđése, Cseľeszezódés III. Előszerződése)''
című fejezete szerinti Cseľeingatlanok II. csomagba tartoző ingatlanokat (Megállapodás
2. szźtmí melléklete) 3 részlę kíváĺ{ak megbontani, úgy, mint Cseľeingatlanok IIIA,
Csereingatlanok II/B és Csereingatlanok IVC csomagok az Előszerzőđés II. egyidejű
módosítasával.

(H) A jelen Megállapodás módosítás aláításźxal egyidejrĺleg a|áirá*a keľĹil a jelen
Megállapodás módosítas alapjan módosított és egységes szerkęzetbe foglalt
E|őszer zi5dés II. (,,Előszerz ődés II. Mó d osítás'')

(I) Fęlek egyezően rcgzítik, hogy a Megállapodás 3.16. pontja a|apján T16 Eljáĺás
lefolýatásara keľĹilt sor. Felek aT16 Eljáľás szabá|yai módosítani kívánják a tekintetben,
hogy az onkormrányzat aFUTUREAL |.-t írásban éľtesítheti, hogy aT|6 Eljáľásban
az a|betételľe vonatkozó nyilvanos pá|yźnat szerinti adásvételi szerződéssel egyidejűleg
nem kívánja megvásáľolni a FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési Alap Ingatlant. A jelen
Megállapodás módosítás a|áírásáxaI egyidejiĺleg aláírásra keľĹil a jelen Megállapodás
módosítás a|apjánmódosított E|őszerzőđés III. (,,E[őszerződés III. Módosítás'')

(F) Felek egyezóenrogzítik, hogy a MegállapodásIlí. szźtmű melléklet,,KözterĹilet Pľogľam''
tészét módo sítani kívánj ĺĺk.

II. A JELEN MEGÁLLAPoDÁS ivrouosÍľÁs cn,u,ą.

2.l Felek a Preambulumban előadottakĺa tekintettel módosítani kívránják a Megállapodást.

III. MEGÁLLAPoDÁS nĺóuosÍľÁsa.

3.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.6. pontja szerinti Csereingatlanok II.
csomag az a|ábbi 3 cseľeingatlan csomagra kerül megbontásra:

1.) Csereingatlanok IIIA csomag (,,Cseľeingatlanok IvA,, vagy ,,Csere II/A''), amely a jelen
Megállapodás módosítás 1. szźlmű mellékletét képezi.

/
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2.) Csereingatlanok II/B csomag (,,Csereĺngatlanok IIIB" vagy ,,Csere IIIB''), amely a jelen
Me gáll ap o dás mó do s itás 2. szźlmű mellékletét kép ezi.

3.) Csereingatlanok II/C csomag (,,Cseľeĺngatlanok IIIC" vagy ,,Cserc II|C,,), amely a jelen
Megállapodás módosítás 3. szźlmű mellékletét képezi.

A Csereingatlanok IIIA, Csereingatlanok II/B, Cseľeingatlanok II|C a továbbiakban egyiittesen:
(,,Cseľeingatlanok II.''), ktilĺin _ktilön báľmelyikfü ,, Csomag Cseľeingatlanok II.''

A Megállapodás 2. szźlmű melléklete helyébe a jelen Megállapodás módosítás 1., 2. és 3. szźmÍl
mellékletei lépnek.

3.2. Szerzodő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.6. pontját az alábbiak szeńnt
módosítjak:

,,3.6. Szerződő felek eglezően előadják, hogl a csereingatlanok másik csoportját képezik azok a
jelenleg még beépített ingatlanok, amelyeket az onkormónyzat el kíván cserélni a Befektető
tulajdonát képező beépítetlen ingatlanoklral. A Felek megállapodnat hogł elcserélik a Befektető
érdekeltségébe tartozó FUTUREAL I tulajdonát képező, a jelen Megállapodás módosítás ]., 2.
és 3, szómú mellékletben meghatórozott ingatlancsoport tulajdonót, az onkormányzat tulajdonĺźt
Irepező szintén az 1., 2. és 3.. szómú mellékletben meghatározott ingatlanoh illene űrsasházi
albetétek tulajdonára (a tovĺźbbiakban eglütt: ,,Csereíngatlanok II,,; külön _kĺłlan bármelyikük
,,Csomag Csereingatlanok II. ").

3.3. Szerzoďo felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.7. pontját az alźhbiak szerint
módosítjak:

,,3.7. Az onkormányzat és a FUTUREAL I a Csereingatlanok II tekintetében jelen Megáttapodĺźs
módosítás aláírásával eg,,idej.űleg katelező érvényű előszerződés módosítást (,,Csereszerzőďés
II. Előszerződés Mődosítds,,) kötnek, mely alapján a végleges csereszerződéseket, azaz a
Csereszerzőđés IaA-L Csereszerződés II/B-t, Csereszerződés II/C-ĺ, hil()n-kültin azt lôvetően
írják aló, hogł bármelyik az onlrormányzat óltal szolgáltatandó Csomag Csereingatlanok II.
tekintetében telj esiiltek az alábbi feltételek (,, Csere II Feltétele k'' ) :

. a kiĺłrítés megtÖrtént

o első bontási ütem végrehajtásra kerĺilt (vagłis csak a jt)ldfelszín feletti
épiiletek kerülnek bontásra) ftivéve o 362]5 hrsz-u ingatlanból
elcserélésre kerülő albetéteket, melyeket lebontani nem kell)

o Az ingatlanok sziilrséges telekalakítósa végrehajtásra került és az
onkormányzati tulajdonú Csereingatlanok II a Kerületi Szabályozósi
Terv szerinti kialakított kivett beépítetlen építési telelcrlek minősiilnek
(kivéve a 362]5. hrsz-u ingatlant, ahol tórsasházi albetétek kerülnek
átądásra, telekalakítás néllill).

,, Csereszerződés II/Á,', ,, Csereszerződés II/B,,, ,, Csereszerződés II/C,' a tovóbbiakban
eglüttesen: Csereszerződések II., kültjn-külÓn bármelyikük: ,,Csomag Csereszerződés II''.

Az onkormányzat vállalja, hogł Csereingatlanok II/A vonatkozásában a feltételek teljestilését
kjvető 15 napon belül, de várhatóan 2016. július 3I. napjáig, a Csereingatlanok II/B

/
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vonatkozáSában afeltételek ĺeljesülését koveÍő I5 napon beltil, de vórhatóan 2016. szeptember
30. napjáig. a Csereingatlanok II/C vonatkozĺźsában afeltételek teljesülését követő 15 napon
belül, de várhatóan a meghosszabbodott határidő, azaz 20]6. december 3], napjáig, de
valamennyi Csomag Csereingatlanok II. vonatkozásóban leglresőbb a meghosszabbodott
hatóridő, azaz 20]6. december 3l-ig a Csere II Feltételeket teljesíti, a Csereszerződés II/A-,
Csereszerződés II/B-|, a Csereszerződés II/C-t aláírja, a csere bejeglzéséhez szüIrséges
nyilatlrozatolrnt megteszi, valamint az értékkülönbÓzetet megftzeti. Az Előszerződés II. 7. és ą
Megállapodds 3.7. pontja szerinti eredeti 20]5. december 3]. hatóridő eg/ éwel
meghosszabbodott, ĺg,l a 2016. december 3I. napja hatdridő, amely Felek kazt;s megeglezésével
módosítható.,'

3.4. Szeruódő feIek megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.8. pontját az a|thbiak szeľint
módosítjfü:

,,3.8. Az onkormónyzat a Csereingatlanok II./A vonatkozásában az onkormányzat terhére
jelentkező bruttó 28 477 781 -Ft értékktlanbĺ)zetet a Csereszerződés II./A szabólyozottak szerint
Jizeti meg ą FWUREAL ]. részére'

Az onkormányzat a Csereingatlanok II./B vonatkozósában az Önkormányzat terhére jelentkező
bruttó 5 474 298 -Ft értékkültinbozetet a Csereszerződés II./B szabályozottak szerint fizeti meg a
FUTUREAL ]. részére.

Az onkormányzat a Csereingatlanok II./C vonatlrozásában az onlrormányzat terhére jelentkező
bruttó 2 810 507-Ft értékkĺ;lanbozetet a Csereszerződés II./C szabályozottak szerint fizeti meg a
FUTUREAL ]. részére.

A Felek megállapítjók, hogł a Csereingatlanok II lrözül a tĺźrsasházi albetétek átruházósa az
AFA Tv. vonatkozó rendelkezése szerint AFA mentes, amit a Felek az elszámolás során
me gfel eI ő e n fi głel emb e v e s znek.',

3.5. Szerzőđő felek megállapođnak, hogy a Megállapodás 3.l0. pontját az a\ábbiak szerint
módosítják, azza|, hogy a Megállapodás 3.10. pontja szerinti határidőkľe a Preambulum (E)
pontja irĺínyadó.

,,3.]0. Ha 2016. december 3I-ig (amely határidő egloldalúan nem hosszabbítható) a Csere II
Feltételeket az onkormányzat bdrmely Csomag Csereíngatlan II. tekíntetében nem teljesíti
illetve bdrmelyik Csomag Csereszerződés II-t nem írja alá vagł 20I7. március 3I-ig búrmelyik
Csomag Csereszerződés II. nem kerül teljesítésre, a FUTUREAL 1. jogosult az Előszerződés II-
től vag,, bármely Csomag Cseľeszerződés II.-től vag/ a Csereszerződés II/A-tól, Csereszerződés
II/B-től, a Csereszerződés II/C-től elállni. Ilyen elóllás esetén a FUTUREAL 1. a
Csereingatlanok II/A esetében ] 00.000.000- Ft összegű, a Csereingatlanok II/B esetében
]00'000.000- Ft összegű, a Csereingatlanok II/C esetében I00.000.000- Ft Ósszegíi meghilźsulĺźsi
kĺjtbérre jogosult ąz onkormányzattól, fiiggetlenül attól, hogł a Csere Feltételek milyen okbót
nem teljesültek. Az onkormányzat csak akkor nem koteles a katbért megfizetni, ha a feltétetek
teljesiilését a Befehető vag/ a FUTUREAL ]. okozta, vagl jogszabályvĺźltozás (nem az
onlormónyzat rendelete) olĺnzta, vag)/ az olrozta, hogł a Kormányhivatal bórmelyik Csomag
Csereszerződés II-t 20]7. március 3l-ig annak ellenére nem hagyta jóvó, hogl az onkormónyzat
a kźrelmet bármelyik Csomag Csereszerződés II' aláírását kÓvető 5 munkanapon belĺil megľelelő
formában benyújtotta, vagl elutasította. A Felek kijelentik, hogł a katbér összegének a
megállapításakor figlelemmel voltak arra, hogł a jelen Megállapodással a Befehető - a
Csereszerződések teljesítésében bízva - a Projekt Dokumentumok alapján az onkormányzatot
terhelő számos kotelezettség teljesítéséről valamint a hźsedelem .és szerződésszegĺts miatti
jogkôvetkezmények allralmazásáról mondott le, valamint arra, hogl a Csereszerződés II
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(Cseretngatlanok II.) meghiúsulása a Befektető illetve a FUTUREAL l. egyéb ingatlanainak
értékére illene az egész Corvin sétány fejlesztésére negatív hatással van. A Csere II
meghiúsulása miątt a fenti kaftéren túl sem a Befektető, sem a Futureal csoport más válląlata
tovóbbt igénnyel nem léphet fel. Ha a Csomag Csereszerződés II. bármelyilre jogszabólyváltozós
(nem az onkormányzat rendelete) vag) a Kormányhivatal jóváhagłásának hiánya miatt hiúsul
meg (ha a jóváhagyás kiadósára 2017. március 3l-ig nem kerül sor, vag) a kérelmet a
KormcÍnyhillatal elutasítjcl), a Felek az alábbi 3,I1 pontban meghatározott Alternatív Eljórást
katelesek lebonyolítani az adott Csomag Csereingatlanok II. lrôlcsönÓs átruházására 20]7.
június 30-ig (kivéve, ha a pályázatot bíróság előtt bárki megtómadja, mely esetben a hatdridő
20]8. június 30). Afenti lrĺ)tbért az onkarmónyzat akkor is koteles megftzetni FWUREAL ]-nek,
ha a jelen Megállapodás alapján a búrmely Csomag Csereingatlanok II. tekintetében az
Alternatív Eljárás alknlmazására keriilne sor, de az onkormónyzat szerződésszegése miatt (ígł
kiilcjnt)sen, de nem kizárólag amiatt, hogl az adott Csomag Csereingatlan II. nyilvónos
értékesítésére határidőn beliil nem ír ki pĺźlyĺźzatot vagl nem alapít elővósórlási jogot a Befehető
által kijelak cégnek) bármelyik Csomag Csereingatlanok II lôlcsonös átruházásárą nem kerül
sor. "

3.6. Szeruődő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.11. pontja Cseľe II. csomagra
vonatkozó rendelkezései iľányadóak a Cseľe IIIA, Csere II/B és Csere IIIC esetén is.

3.7 . Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállap odás 3 .I2, pont utolsó mondatát az a|ábbiak
szerint módosítjfü:

,,A Csereszerződés II/A, Csereszerződés II/B, a Csereszerződés II/C csak valamennyi az adott
csoportba tartozó ingatlanra egłüttesen lĺÓthető meg, nem lehet részben cserélni.,'

3.8. Szerzodő feIek megállapođnak, hogy a Megállapodás 3.23.-3.27. pontja akként
éľtelmezendők, hogy a Cseľeingatlan II.-re vonatkozó szabályok esetén, a Csereingatlanll-hiz
tartoző báľmely Csomag Csereingatlant II-t kell éĺteni.

3.9. Szetződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.16' pontja utolsó bękęzdését az
alábbiak szerint móđosítjĺík a Csereszerződés III Előszerződés vonatkozásában:

,, a Csereszerződés III Előszerződésben foglalt rendelkezések alapján, hą a FUTUREAL ]. az
onlarmónyzat tulajdoruźt kepező Csereingatlanok III tulajdonát a nyilvónos értékesítés során
megvásárolja, a Felek az albetétel<re vonatlazó adásvételi szerződéssel egllidejűleg adásvételi
szerződést kĺ;tnek a Budapest, 36]\8-hrsz-u ingatlan onkormónyzat általi megvásárlásáról is az
irányadó értékbecslésben meghatározott vételdron, kivéve ha az onlarmányzat a FUT|]REAL I-
t a nyilvános értékesítési pályózat nyerteséről szóló kepviselő testületi döntés napjót lrnvető ] 5
napon belĺjl írásban értesíti arról , hogł a 36]89-hrsz-u ingatlant nem kívánja megvásárolni.

3.10. Felek megállapodnak, hogy a 116. szńmrĺ melléklet - Közteľĺilet Progľam részét az alábbiak
szeľint módosítják:

Közteľület/Szakaszhatáľ Meevalósulás státusza
Práter utca /Futó utca - Bókay u., út és járda | 2017.06.30
felületen aszfa|t buľkolat cseréje' a szükséges | ...

kiegészítő munkákkal,meglévő szegély
új ľaépítése, v ize|v ezetési hibák lokál is
megoldása, meglévő közvilágításhéiőzat
szükség szerinti cseréje, kiegészítése

g.,/ť

l,u



Práter utca-Bókay - Szigony utca közcitti
közterü|et (árdaszakasz) munka folyamatban

20|6.I2.3Í

Leonardo da Vinci utca / Práter utca - Üllői út,
kockakő burkolat e|szźů|itása, új aszfalt és
beton pályaszerkezet építés meglévő
ftjldmunkára, meglévő szegé|y új raépítése,
j ár da aszfa|t burko l at c seréj e, közv i lágítĺís
kiépítése

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás U6. számű melléklete helyébe a jelen
Megállapodás módosítás 4. szźműmellékletét képezo melléklet lép.

IV. EGYEB RENDELKEZESEK

4.|. Ha a jelen Megállapodás módosítás valamely rendelkezése a magyaľ jog alapján
érvénýelen, jogszabźiyséľtő vagy bírói úton kikényszeríthetetlen, akkoľ a jelen Megállapodás
módosítás csak a jogszabźiynak ellentmondő, érvénytelen, illetve bírói úton kikényszeríthetetlen
részben válik érvénytelenné, és mindez nem éľinti a megmaľadó rendelkezések érvényességét és
hatá|yát kivéve, ha a Megállapodás módosítás az éľvénýelen ręndelkezés hiĺányában
éľtelmezhetetlenné, vagy érthetetlenné válna. A Befektető kijelenti, hogy ismeri az ź'ľrlráthatő

szervezetnek a nemzeti vagyonľól szóló 20|I. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdésének 1.

pontjában foglalt meghatźtrozását, s a nemzeti vagyonľól sző|ő 20|1. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdésének 1. pontjában foglaltaknak megfelelő átlláthatő szervezetnek minősül.

4.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás jelen Megállapodás módosítással nem
éľintett tészei vźitozatlan taľtalommal maradnak hatályban és érvényben.

4.3. Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuĺĺrosi onkoľmáĺyzat Képviselő-testülete [*]
határozatźpa| adott felhata|mazást a jelen Megállapodás módosítás alźtírásźra.
4.4. Szeruődő felek jelen Megállapodás módosítást, mint iizleti akaratukkal mindenben
me ge gy ezőt j őv áhagy őlag irtźk a|á.

Budapest,2016. [x]

Budapest Józsefu árosĺ onkoľm ányzat
Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ ''CoRvIN'' Ingatlanfejlesztésĺ' Epítő és

Yáľos rehabilitácĺós Zártköríien Míĺ kiĺdő
Részvénytársaság

Tatar Tiboľ igazgatősági tag
Fĺ'ldi Tibo r igazgatősźryi tag

Rév8 Józsefváľosi Rehabĺlitációs és
Váľosfejlesztési Zrt.

Somfai Agnes igazgatóság elnöke,
Alfr ldi György igazgatősági tag

//
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Fedezet: ..dátum: Budapest, 2016.

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Pát'is Gyuláré
pérungyiigyosztźt|yvezeto

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika
a|jegyző

Mellék]etek:

1. melléklet - Cseľeingatlanok II/A
2. melléklet - Csereingatlanok IVB
3. melléklet - Csereingatlanok IVC



Csereingatlanok II/A

Bel.ektet érdekeltségébe tartoz cseretelkek

IngatIan címe

Jzisonv u. 26
Jzisonv u. 28.

nsatlan sszesen

Jnkormánvzat érdeke|tsésébe taľtozĺí cseretelkek csereinpat|anok és cserea|betétek

Tämb

Ingetlĺn címe

ľtmó u.

l'.ł6

I JO

nsatlan Összesen

HRSZ

18.

ľÖmĺí u. 28'

.t 195

ľ mĺi u.

36196

Ttimb

ťszt.

ľÖmĺí u.

28.

L

t22

státusz

fszt

ľtlmĺí u' 28' fsa. 6.

28.

HRSZ

2

ťszt

ľÖmó u. 28' fszt. 7,

üres telek

t25

36260

3

ľÖmó u.

t25

36215t0tN1

terület

eIhetéfek .ĺŚs7esen

Önkormányzati tulaj don,
felépĺtményes. lakott

t25

]sereérték Összesen

28.

kijeliilô ár FVm2

'2010 és 2007 évrl
éľényes áľĺk)

36215/0/N2

státusz

fsa

/Áj

t2s

I L3

3621st1tN3

nkormányzati tulajdon
albetét

l2

I 476

t25

3621st0tN6

Önkormányzati tulaj donri

albetét

Áx í)q?

68 093

t25

kijelti|ó ár KSZ
szerint

36215/0tN7

nkormányzati tulaj don

albetét

terülea

3621st1tN12

kijelö|ó ár Ft/mz
(2013 évre

Önkormányzati tulajdon
albetét

874

51 954 9s9
48 550 309

Önkormányzati tulajdonťl
á|heféf

szakértôi e5lségár
Falm2

(20r4.0s.26.)

t1'14

100 505 268

20

nkormányzati tulajdonri
albetét

7t 561

kije|łilö ár KSZ
szerint

)q

79 850

78 343

30

szakértói piaci
érték

(2O14.05.26;)

62 544 314

93

szakértóĺ egységá
Ftlmf

lanl Á 
^<.Á 

\

60 925 4t8

28

55 E5E 559
t16783 97',1

20

AFA%

81 786

szakértói piaci
érték

AFA tartslom Ft

2't

132296

2'7

7t 481

16 449 863

132296

15 081 8l r

71 481 000

31 531 674

132296

csereérték brutt
Ft

AFA %

000

f 646 000

124 666

AFA tsrtslom Ft

4 498 000

27

77 375281

r32296

-10 940 370

3 969 000

I 48 315 651

t32296

t9 299 8'70

0

I 1 s94 000

I 9 299 870

caereéľték brutt
Ft

0

I( ii | łi n hłizei

3 704 000

megiegyzés

0

\..--

0

2 646 000

90 780 870

29 0s7 000

0

0

90 780 870

100 538 000
-1Á )At q11

U

0

2 646 000

0

4 498 000

0

Beépítetlen ingatlan értéke.

megjegyzs

0

0

3 969 000

1 I s94 000

0

t9 299 870
0

-12231 s'0,4

3 704 000

2 646 000

29 057 000
I l9 E37 E70

-28 477 78r



Csereingatlanok IIIB

Befektetó érdekeltsécébe tartozÓ cseretelkek

IngatIan címe

izisonv u. 30.
Inqet|án łlŚś7eŚen

nkormánvzat érdeke|tsésébe ĺartoző cserete|kek csereinsat|anok és cserealbetétek

Tmb

IngatIan címe

lzigony

ti6

HRSZ

u. Jl.

izigony u. 33'ł

36197

Tômb

Csereérték Összesen

t25

Śtátusz

Az insatlant keresztezi a szabáNozási

ERSZ

Ures telek

36217

t25

terület

Önkormányzati tulajdon,
felépĺtményes, lakott

stítusz

Kuelolo ar ľvmz
(20t0 és 2007
évre éwényes

36216

806
806

Önkormányzati tulajdon'
felépĺtményes, Iakott

68 093

vonal. A

terület

kije|tiló ár KSZ
szerint

kije|ôl ár Ft/mz
(2013 évre

csereérték a beépítetlen insatlan árábÓl számĺtva. a te

315

s4 882 9s8
54 882 958

szakértói
egységáľ Ft/m2

QOĹ4.OS26.)

7t 56t

Áa1

kijelólô áľ KSZ
szerint

79 8s0

74')

/l )ot

szakértóĺ piaci
érték

(2014.0s26.)

22 541 7 t5

szakért.ii
egységár Ft/m2
lrnl a n<aa\

64 359 100

64 359 t00

30 556 547

Áĺĺe.y"

78 019

szakértŕii pi8ci
érték

AFA tartalom Ft

]s tertlletre vetített esvségár és az ätadhatő terulet szorzata.

83 074

f4 575

17 376 957
t7 376 957

AFA %

csereéľték bruttő
Ft

tr(iiIltnhit7Aŕ

874

AFA tartalom Fa

35 472755

27

Rl 7ąÁ o57
xl 736 057

60 04x 79

-4 3lO 471

6 635 486

csereérték brutt
Ft

27 9 577 644

megiegyzés

3t 211

16213 130

-l 163 827

360

Beépĺtetlen ingatlan értéke.

Szabályozási terv szerint az ingatan
beépíthetó ter{llete (teljes tertllet: 429

mfl

\\

4s 0s0 399

megJegyzes

76 261 759

Beépĺtetlen ingatlan értéke.

Szabályozási terv szerint az in1atan
beépithetó tertllete (teljes teritlet: 632

m2)

-s 414298

\\t\



Cseľeingat|anok IľC

lngatIan címe

Anáthv I l| ŕr

InqafIan ł1ss7esen

0nkoľmányzat érdeke|tségébe tartozÓ cseľete|keh csereinqat|anok és csereaIbetétek

Tłimb

Ingatlan címe

BÓkay J. u. 43.

l)6

:sereerték Összesen

HRSZ

ł67() |

Tłimb

122

stÁtu9z

IIRSZ

res telek

36238

terĺilet

onkormányzati tulaj don,
felépítményes, lakott

stÁtusz

kijel.'ló ár Fťm2
(2010 és 2007
évre éruényes

x3

683

64 6)5

terĺĺlet

kijelłiló ár KSZ
szerint

KtJero|o ar ľUml
(2013 évre

604

44 138 875
44 138 8'75

szakéĺtói
egységár Ft/n2
QO14.Os26.)

71 561

kijelłĺlô ár KSZ
szerint

R0 )-79

szakértói piaci
érték

(20r4.05.26.)

43 222 844

SZaKertol
egységár Ft/m2

54 R30 5gR

54 X30 59N

AFAYO

87 t15

szaKeraol pracl
érték

Kii|łĺnhřĺ7cł

AFÁ. t8rtalom Ft

l-t

s2 617 600

1 4 RO4 )61

t4 804 26r

s2617 600

AFAV"

csereéľték brutt
Ft

-, )1' SSn

AFA tsraalom Ft

69 634 859
69 634 859

t4 206 7s2

csereérték bruttÓ
Ft

t4 206 7s2
-597 509

megJegyzes

66 824 352

66 R)a a5'
-2 810 s07

)-l-

BeépÍtetlen ingatlan értéke' Az ingatlan
Önkormányzati Íu|aj don ĺ észe 42Yo (a

telies terulet 1439 m2).

megiegyzés

\1



Megál|apodás tl6. számű melléklet - Közterii|et Program

KłizterüIet / Szakaszhatár Megva|ósu|ás
státusza

Szenődés szeľinti
herrrházlí

Megva|ĺísítás
hprlrh4zlíił

Megiegyzés

Futó utca / Práter utca - ütoĺ ĺt megva|ósult onkormĺínyzat Befektető Településrendezési
Szerz<ídés tr'

Kisfaludy utca / Práter utca - Úllői út megvalósult onkormránvzat Befektető Településrendezési
Szerződés tr.

Vajdahunyad utca / Práter utca - Ulĺői út megvalósult Onkormanyzat Befektető Teleptilésrendezési
Szerződés II.

Práter utca / Józsefkörut - Futó utca megvalósult Onkormanyzat Befektető Telepiilésrendezési
Szerzłidés ll.

3orvin sétány / Futó utca - Nagýemplom utca megvalósu|t Onkormanyzat corvin sétánv Kft

),Iagytemplom utca / Práter utca - Tĺimő utca megvalósult Onkormfulyzat Corvin Sétany Kft

Corvin sétany / Nagytemplom utca - Leonardo da
Vinci utca

megvalósu|t onkormányzat Befektető Közérdekű kötelezettség
vállalás

Tömő utca / NaBfrtemplom utca - Leonardo da
Vinci utca

megvalósult Onkormanyzal onkormányzat

{agytemplom utca / Tömő utca - Ul|ĺíi út megvalósult onkormĺłnyzaÍ onkormányzat

Práter utca /Futó utca - Bókay u., út ésjarda
felületen aszfalt burkolat cseĘe, a szükséges
kiegészítő munkákkal,meglévő szegély
újraépítése, vízelvezetési hibárk lokális
megoldása, meglévő kĺizvilágításhálózat szĺikség
szerinti csereje, kiegészitése

2017.06.30 Onkormanyzat Önkormáĺlyzat Lezár ási szerződés szerint
Onkormanyzat beruhaz

Práteľ utca-Bókay - Szigony utca közötti
közterület munka folyamatban van

2016.12.31 Onkormfulyzat onkormĺĺnyzat Lezźr ási szeľződés szerint
tnkormanyzat beruhrĺz

Leonardo da Vinci utca / Práter utca - I'lĺ(ii út,
kockakő burkolat elszállítása, lij aszfalt és beton
pďyaszerkezet építés meglévő ftildmunkára,
meglévő szegély újraépítése, járda aszfalt
burkolat cseĘe' közvilágítás kiépítése

2017.06.30 Önkormányzat Önkormánvzat Lezárźsi szerződés szerint
tnkormanyzat beruhĺía

Bókay János utca / Práter utca - Tömő utca'
kockakcí buĺkolat elszállítása, új aszfalt és beton
p á|y aszerkezet építés meglévő földmunkára,
meglévő szegély újraépítése, jarda aszfalt
burkolat cseréje 

' 
kdzvilágítás kiépítése

f016.12.31 onkormrínyzat Önkormrłnyzat Lezár ási szerződés szerínt
Önkormánvzat beruház

Tĺimő utca / Leonardo da Vinci uta - Szigony
utca, kockakĺí bwkolat elszállítása, új aszfalt és

beton pĺílyaszerkezet építés meglévĺĺ
ftĺldmunkrĺ'ra, meglévő szegély újraépítése, jarda
aszfalt bwkolat csereje, közvilágítás kiépítés a
Nagytemplom utcától

2016.12.31 onkormrłnyzat onkormĺĺnyzat Lezáĺ ási szeľződés szerin|
Önkormanyzat beruhaz

Corvin sétĺány / Leonardo da Vinci uta - Bókay
Jálros utca (beleérwe a megvalósult Corvin sétany
[I. szakasz közti átvezetést a Leonaĺdo da Vinci
utcán keresĺtil), sétány díszburkolat,
növénýelepítés' utcabútoľok, kiizvi|ágitás, a
beépített tömbök felé eső ó-6 méter széles sávban
ideiglenes burkolat, az I. és II. sétányszakasz
koncencióiának ąnveghaąnÄ|ąÍĄnak meofe|e|ŕíen

f0t6.12.31 onkormrĺnyzat onkormányzat Lezáĺ ási szerződés szerint
onkormrányzat beruhĺíz

Jzigony utca / Práter utca - Tömő utca' útfelület
avítás, új szegély építés, jaĺdaépítés, közvilágítás
ipítés

20r6.12.31 onkormányzat onkormányzat Lezár ási szerzódés szerint
onkormĺínyzat beruhrĺz

Jzigony utca / Tömő utca . tllői út e|ÍnaÍad onkormányzat Lezár ási szerződés szerint
Befelđętó eltekint

ľömő utca / Szigony utca. Balassa utca elmarad onkormĺínyzat Lezár ási szerző dés szerint
Befektető eltekint

////ł l1łV;ł 
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Balassa utca / Tömő utca - Apáthy István utca elmarad Onkormanyzat Lezfu źlsi szerződés szerint
Befektetĺí eltekint

Apáthy Iswan utca / Balassa utca . Bókay Janos
utca

elĺnaĺad onkormányzat Lezk ásí szľ:rzó dés szerint
Befektető eltekint

Bókav Janos utca / Tömő utca - llllői út elmarad onkormánvzat Lnzáĺ ási szerződés szerint
Befektető eltekint

r'
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Ingatlan Cseľeszeľződés II. Elősze ruődés
Mó do sítás s al e gys é ge s s z erke zetb e fo glattan,

To.ly létĺejött egyrészről Budapest Főváros VIII. keľiiłet Józsefuáľosi
onkormáflyzat (székhelye: 1082 Buđapest, Baĺoss utca 63-67.; toĺzsköný
száma: 73571'5; ađőszaĺna: 1.573571'5-2-42; képviseletében: Dr. Kocsis Máté
P..o1gármestef), ügyletkötői minősége Ingatlannrlajdonos I., a továbbiakban:
onkormáflyzat,

másrésztőI a FUTUREAL t. Ingatlanbefektetési Alap, a ma;gyaĺ jog alapján
létĺejött ĺrtgatJanaLap, amelynek MNB lajstĺomszáma 1'21'2-9, statisztiku számjelre:
1,81,13774-6820-91,5-01. , adószárna: 78113774-2-42,1082 Budapest' Futő utca 43-
45. VI. emelet, amelyet törvényesen képvisel Finext Befektetési Álapkezelő
Zártk;őńen Mfüöđő Részvénytársaság székhelye:1,082 Budapest, Futó utca 43-45.
\II. emelet; cégegyzékszámaz Cg.01-10-044934, statisztikai számjelez 1'3052502-
671'2-1'1'4-01,, ađószáma: 1,3052502-2-42, képviseletében: Katu Péteĺ igazgatőság1
tłg öĺállőan) ügyletkötői minősége: Ingatlannrlajdonos II., a továbbiakban:
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap
- atovátbbiakban egytitt felek _ között amaĺ napon az alálbbi feltételek mellett.

/. ĺl,ĺĺl//'La-ł

rt.

B.

PREAMBULUM

onkormányfat és a FUTI.JREAL 1,. Ingatlanbefektetési Al"p o4NB
|ajstĺomszáma: 1'21'2-9. székhely: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI.)
között 201,4. szeptember 15. napján Ingatlan Cseĺeszeĺzőđés II.
ELőszerződés kenilt megkö tésĺ e (,,Előszeľződé s I I.' )

E|őszerződés II. 1. pontja szerinđ Megállapođás a mai napon módosításĺa
keĺtiLlt ara te|<lntettel, hogy az Előszerzőđés II. szeĺinđ cseĺeingat]anok 3
ingatlancsomagr^ ftúlön-kriLlön bármely'k"k a,,Csomag Cseľeingatlanok
II') kerrilnek megbontásta é. így a csomagok önáilőanis elcseĺélhetőek.

Felek egyezően rőgzítik, hogy az Önkormányfut az Előszerzőđés II. 7.

pontja alapján a 1,6-1,1,5/2016 iktatási szárnú' levelében éĺtesítette a
FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési Alapot, hogy 201'5. đecembeĺ 23. napján
keĺesetet nýjtott be a 1083 Budapest, Szlgony utca 33. B. épulet földszint
18. szám alatĺ |akő béilőivel szemben, az lngarJan kitľítéséĺe kötelezés
tátgyában' amelyre tekintettel az E|őszeruőđés II. 7. és a Megállapodás 3.7,

pontja szeĺinti hatánđő egy éwel meghosszabbodik.

C.

onkormáĺlyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármesteĺ

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektetési Alapkezelo Zrt.
Kaľai Péter igazgatósźlgi tag

Letétkezelő, K&H Bank Zrt.

- ."(t,. :/ .ł
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Et|enjegyző tigyvéd:



D. Felek egyezőentögzitJk, hogy afentj B) alpontĺa tekintettelazElőszerzőđés
II-t módosítjfü és a módosításokkal egységes szetkezetbe foglaljá.Jľ-

(,Móĺlosítĺrtt Előszeződés II.,) .

I. feiezet
C s ere sz e ruő dés I I. Elős z e ruődés tát gy át kép ező ingatlanok

I. CseľeinEatlanok II/ 
^ 

csomag:

1.1 a FUTUREAL 1.Ingatlanbefektetési Alap tuIajdonában á|7ő,

. a Buđapest VIII. keľĹirleti ingatlan-nyilvántartásban 36t95 heľyrajzi szám afan.
felvett, jelenleg kivett beépítetlen tertilet megjelölésíi,763 négyzeanéter nagyságú,,

természetben 1083 Budapest, VIII. kerriüet Szigony utca 26. szám a]att talá]hatő,
77.375.281.-Ft - á]talános forgďmi adót is magában foglaló _ cseĺeértékíi,lngatJaĺ.
Aąingatknra a HW Bank Hungary Zrt. (1eknlegi cégneue: UniCredit Bank Hungary Zrt.)
jauára egetenleges ylryilogog uan be1egleąue 

.ĺj 000 000 EUR ás járulőkai eriáig meĄet a
FUTURE,AL 1 . Ingatlanbefektetísi Alą kiiteks a 7 6. pont s47rint törtiltetni.

. a Budapest VIII' keruleđ lngatlan-nylJvántanásbaĺ 36196 helynjzi szám aJatt
felvett, kivett beépítetlen terület megjelölésíí, 71,3 ĺégyzetnétet nagyságű,,

természetben 1083 Budapest, VIil. kertilet Szigony utca 28. szám alatt ta|áJhatő,
70.940.370.-Ft - źlltalános foĺgalmi adót is magában foglaló _ csereértékű ingatlan
Aąingatkftra a HW Bank Hungary Zrt. (lelenlegi cágneue: UniCreditBank Hungary Zrt.)
jauĺźra egletenleges jelryźlogog uan bę1.egeąue ĺ 3 000 000 E,UR ás jáľulékai erę1.áig neĄet a
FUTUKE.AL .ĺ. 

Iugatlanbefeknilsi Alą köteles a .ĺ6. pont są7rint törijltetfti.

a fenti ingatlanok a touĺibbiakban egyiłttesen: ,,FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési
AI,p,A, c s om ag rngatlan ok ta kjdo nj ogĺźna k átftl h ĺźryisárő /

1.2 az atálůbi onkoľmáfiyzati ,A,, csomag Ingatlanok tulajdoniogának
(tulaj doni h.ány adának) ellenében :

. a Buđapest \IIII. keĺĹíLleti ingatlan-nyilvántartásban 36260 heLyrajzi szám alan
felveťt, a Cseĺeszerzőđés II. megkötésekoĺ kivett beépítetlen tefulet megjelölésű,
874 négyzetméteĺ nagysáý, természetben Budapest, VIII. kertilet Tömő utca ].8.

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester E||enjegyzo ügyľéd:

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext BefekÍetési A|apkeze|o Zĺ.
Kaľai P éteľ i gazgató sági tag

Letétkezelő, K&H Bark Zĺt.
;ł,
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szám aian. taááIhatő, 90.780.870.-Ft -'u,,^unos foĺgďmi ad,őt is magában
foglaló cseĺeéĺtékű ingarJaĺ [a4 ingatkrlra a< Elnił Hĺźlóąati Kft. jauĺźra 4
n ágl 

7,e 
tn é te rľe u e 7,e té kj og u a n b ę/ egl e ąu eJ,

. és a Budapest Főváĺos VIII. kertiletJózseFrárosi onkormányfat tuIajdonában
á)lő, a Buđapest VIII. keĺtileti ingatlan-nyilvántartásban 36215 hebynjzi számíl
társasházi toĺzslapon nyllváĺtanott, Budapest, VIII. keri.iłet Tömő utca 28. szám
alatĺj tars asházb an Iév ő

fszt. 1'. alatt',3621,5/0/A/1, lnelyrEzi számű,2.646.000.-Ft foĺgalmi éttékűIakás,
fszt.2. alatt, 36215/0/A/2heľyĺajzí számu,4.498.000.-Ft forgďmi értékííIakás,
fszt.3.alati,36215/0/A/3hetyrajzíszáĺmű,3.969,000.-Ftforgďmi éttékíiLakás,
fszt. 6, alatĺ, 36215 /0 / A/ 6 heľyrajzí szálmű, 11,,594.000.-Ft forgalmi éttékíá'Iakás,
fszt.J.alatĺ,3621,5/0/A/7heIytajziszámú,,3.704.000'-Ftfoĺgalmiéttékű,Iakás,
fszt,l'Z. alatĺj, 3621,5 /0 / A/1,2 helynjzi számís', 2.646.000.-Ft foĺgalmi éttékíilakás,
ö s szesen 29 .057 .000' -Ft cseÍe értékíi társasházi kiiłön ĺrlai donĺa.,

a tov źlbbiakb an egyůtte s en :,, o nko rm ány z ati A c s o m a g Ingatlano k''

II. Cseľeingatlanok IIlB csomag:

a FUTUREAL t.Ingat|anbefektetési Alap tulaidonáb an ái7ő,

a Budapest VIII. keruleti lngatlan-n1,llvántanásban 36t97 helyrajzi szám alatt.

felvett, kivett beépítetlen terĹiłet megjelölésíí, 806 négyzeĺnétet nagysáý,
természetben 1083 Buđapest, VIII. kerulet Szigony utca 30. szám alatt taláIhatő,
81'.736.057.-Ft - źitalános fotgalmi adót is magábaĺ foglaló _ cseĺeéĺtékíí ingatlan
Aąingatlanra a HW Bank Hungary Zx. (elenlegi cégneue: UniCredit Bank Hungary Zrt.)
jauĺźra egletenleges jelýlogog uan be1egyeęue lj 000 000 E,UR éĺ járulékai erę/őig neĄet a
FUTUKEzĺ 1 . Ingatlanbefeknilsi Alą kiiteles a .ĺ6. pont sryrint ttiröhetni

a fenti ingatlan a touábbiakban : ,,FaTaREAL 1. Ingatlanbefektetési Ailap ,,B,
c s o m ag In g a tI a n tu laj d o nj ogź n a k á tru h ĺź ý s ání l

az a|á.ŕlbi onkoľmáÍIyzati ,,B'' csomag Ingatlanok tulaidoniogának
(tulai doni }rány adának) ellenében:

o a Budapest VIII. kenileti iĺgatlaĺ-nyüvántartásban 36277 heLyrajzi szám alatt
felvetĹ, a CsereszeruőđésII./B megkótésekoĺ kivett beépítetlen teniĺet megjelölésű'
31'5 négyzetrnéteĺ nagyságő' (ĺrlajđoni lap szerint 429 m2 ĺégyzetrnéteĺ nagyság6,

onkormanyzat képvise|etében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektet ési Alapkeze|i5 Zrt.
Karai P éter igazgató sági tag

Letétkezelő, K&H Baĺk Zrt. v'.,/
"/,,'
Ya /)
tl"/

Ellenjegyző ügyvéd:



4
amelyből beépítésĺe szánt terulet 315 ĺĺ'2), természetben 1083 Budapest, \IIil.
keĺtilet Szlgony utca 31'. szám alatt ta|áilhatő, 31'.21'1.360.-Ft - áItalános foĺgďmi
adót is magábaĺ fog|alő - cseĺeéĺtékű ingatlan [aąingatlanra a7EI'NIU jauára ,|8

n égy ry tn é te r n agl s ĺźgź te rił l e tre u e ry tí kj og ĺź l l fe n ru],

o a Budapest VIII. kerriLleti ingatlan-nyilvántatásbzn 36216 heĺynjzi szám aJatt.

felvett, a CseĺeszeruődésII./B megkötésekor kivett beépítetlen tertiłet męjelolésű,
427 négyzetrnéteĺ nagysź.gó, (ruIajdoni lap szerint 632 m2 ĺégyzetrnéteĺ nagysáý,
amelyből beépítésĺe szánt teri.ilet 427 Í.n2) természetben Budapest, VIII. kertiłet
Szigony utca 33. szám alatt talźůhaLtő 45.050.399.-Ft - altaláĺos forgďmi adót is
rnagában foglaló nélkiil számitott- cseĺeértékű ingatlan [aąingatlanra aąEI'NIU
j au ára j 8 n ágl 

7,e 
tn á te r n agy s ĺźgl.ł te rii l e tre u e 

7,e 
té kj og ĺź l l fe n nJ,

A 362.ĺ7 és 362.ĺ6 h,b,EĘ s41nĺł ingatlanok telekakkítás keretáben egyesltásre kerülnek.

a tová,bbíakban együttesen: ,,Önkoľmányzati B csomag Ingatlanok,

II. Csereinsatlanok IIlC csomas:

t.5. a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap tulaidonában á17ő,

Budapest VIII. kertiLleti lngatlaĺ-nyivántartásban 36201heľynjzi szám a\att felvett,
kivett beépítetlen teri.ilet megjelöIésíi, 683 négyzeĺnéter nagyságu, természetben
1083 Budapest, VIII. keruIet Apáthy I. utca 6. szám aJattta|źtl'hltő,69.634.859.-Ft -
áitalános foĺgalmi adót is magában foglaló _ cseĺeéĺtékű ingatlan Aą ingatknra a<

Elrził Hĺźlĺiąati l(ft. jnám .ĺ| 
nógy7'ctnáterre ue7ytépog rzagassági kortrźtoýs,

egyságesen 10,5 m (iogosult: Ennl l(ft.) uan be1egeąue

a fenti irugatkn a touĺźbbiakban : ,,FaTUREAL 1. Ingatlanbefektetési A],P ,,C''
cs om ag Inga tlan tu @ do njogźna k ĺźn,l h ĺźýsárĺí l

t.6. az alá.ŕ,bi onkotmányzati ,,C'' csomag Ingatlanok tulaidoniogának
(tulai doni b.ány adának) ellenéb en :

. a Budapest VIII. kerĺiLleti Ęatlan-nyilvántartásban 36238 helyra1zí szám alatt
felvett, a Csereszeĺzőđés II. megkötésekoĺ kivett beépítetlen tertilet
megjelö1ésíi,1,439 négyzetĺléret nagysá;#, természetben 1083 Budapest, VIII.
kerulet Bókay J. u. 43. szaĺn a]att talá]hatő ĺngatlan 4200/1'0000 rulajdoni hányađa,
amely 66.824.352.-Ft - á]ta|ános foĺgďmi adót is ĺľragźtban foglďó _ cseĺeéĺtéket
képvisel [aą ingatlaftra a< E,lľził Hĺźlóąati Ęft 1auĺźra ue7,etépog uan bę/egleąue 22
n égy ąe tn é te r n agl s ĺźgĺł te rii le trď,

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

FUTUREAL l ' Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Karai Péter i gazgató stlgi tag

Letétkezę|ő, K&H Bank Zrt.
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a tov ábbtakb an :,, Önko rmány z ati C c s om ag Ingat|an,,

Az ,,onko tmányzati A csom ag IngatlaÍIolť', az ,,Önkotmányzati B csomag
Ingatlanok , és ̂

z ,,Önkorm ányzati c csomag Ingat|an,, továbbiakban
egyuttesen:,,Önkorm áĺyzailngatlanok''.

A FUTaREAL 1. Ingatlanbefektetési AI,p ,,A'' csomag Ingatlanot a
FaTaREAL 1. Ingatlanbefektetési AI,p ,,B'' csomag rngatlanok és a
FaTaREAL 1. Ingatlanbefektetési A],p ,,C'' csomag Ingatlan továbbiakban
egyúttesen:,,FUTUREAL 7, IngarJanbefektetési Álap Ingatlanok,'.

Felek jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Előszerződés II.-t kötik,
amely a|apjáĺ a Felek a végleges cseÍesferzőđést, afuz a Cseĺeingatlanok II/A
tekintetében a' Cseĺeszerződés II/A_t, Cseĺeingatlanok II/B tekintetében
Cseĺeszerzőđés II/B-t és a Cseĺeingatlanok II/C tekintetében a Cseĺeszetzőđés
II/C-t ktiłön-ktilön, ^ ielen Cseĺeszeruőđés II. Előszerzőđés szerinti feltételek
adott Csomag Cseľeingatlan II. vonatkozásában tötténő teliestiłésével aIáLlÍjáLk.

A Csereingatlanok II./Á csomag' a Cseľeingatlanok II/B csomaE és L
Cseľeingatlanok II/ C csomag a továbbiakban ewtittesen: ..Csereingatlanok
II'' vagy kÍilön.kiilön bármelyikiik ,, Csomag Cseľeingatlanok II'' .

Cseĺeszerzőđés II/A, Cseĺeszerzőđés II/B, Cseĺeszerzőďés II/C továbbiakban
együttesen:,,Csefeszetződés II,,,, kriLlön _kriLlön bármelyikfü:,,Csomag
Csereszeruődés II.,,

Felek egyezően ňgzíĺk, hogy Lz onkormányzut7 Ingatlanokĺa af L 2074.
szeptembeĺ ]'5. napján alźnt Előszetzőđés II. aláĺĺásźwal egyidejűleg megkötésĺe
keniłt megillapođás alapjáĺ e|ővź.sárlási log lett megilapíwa a ..CORVII.{,'

Ingatlanfejlesztési, E;pítő és Váĺosĺehabilitácĺős Zrt (székhĄe: 1'082 Budapest,
Futó utca 47-53. Vfl. em.; cégegyzékszámz 01,-1,0-04491,9; (a továbbiakban:
BefektetóJ javára.

A Felek megáL|apítják, hogy a Csereingatlanok II köziil a társasházi albetétek
átruházása az AFA Tv. vonatkoző rcnđelkezése szerint Áp't mentes. amit a Felek
az e|számolás soĺán megfelelően figyelembe vesznek.

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
F inext B efekte tési A|apkeze|(5 Zrt.
Karai Péter igazgatósági tag

Letétkezelő, K&H Bank ZrÍ'.
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2. A Csereszeĺződés II./A, Csereszerzőđés II/B és a

Cseĺeszerzőđés II/c csak valamennyi Lz ađott csomagba tattoző ingatJanĺa
egytittesen köthető meg, nem lehet részben cserélĺri.

3. A felek a cseĺeértékek meghatározásánőt kozjegyző által kiĺendelt Dĺ. Máĺkus
Gáboĺ ígazsĺryýgyl' ingatlanfoĺgalmi szakértő 201'4. év május hónap 26. napjánkelt.
értékbecslését vették alapul.

4.,\ felek tudatźtbanvanrlak, hogy a CseĺeszerzőđésII,/A, a CseĺeszerzőđésII/B
és a Cseĺeszerződés II/C külön-krilöĺ a Főváĺosi l(ormáĺyhivatal jővźthagyására

szorul. Jőváthagyás hiányában a Cseĺeszetzőđés II./Á, Cseĺeszeĺzőđés II/B és a
Cseĺeszeĺződés II/C nem hatnlyosul. '\z onkormányz^t kötelezettséget vźilal,
hogy a Csereszetzőđés II./A, a Cseĺeszetzőđés II/B és a Csereszenődés II/C
alaltását és a FUTUREAI 1'. Ingatlanbefektetési Ál"p Ietétkezetőjének
beleegyezése megađását követő 5 napon beliiLl kén a Főváĺosi Kormánybivata|
jőváĺhagyźĺsát. A I{ormányhivata] döntéséĺőI az onkormányzat - annak
kézhezvéteLétőI szátmitott 10 napon beliil - tásbaĺ éĺtesíti a FIJTUREAL 1.

Ingatlanbe fektetési Alap o t.

II. feiezet
A Cseres zetződés II. megk<itésének feltételei

5. Á felek megá|7apodtak, hogy a CsereszerzőđésII./A-t, Cseĺeszeĺzőđés II/B-I és

a Csereszerződés II/C-t ktilön-ktiłön azt követően lrjálk aIá,, hogy bármelyik
Csomag Csereingatlan II. tekintetében teljestiłtek az alábbí feltételek , együttesen:
(,,Cseľe II. Feltételek' ):

. a kitľítés megtöÍtént (az Önkorrnáĺyzati Ingatlanok semmilyen
r'észe đncs harmadik személy birtokában, illetve harmadik
személynek nincs az onkormányzai Ingatlanok tekintetében
semmilyen jogcímen biĺtoklásĺa iog^, az onkormányzai
Ingatlanokba senkinek nincs bejelentett székhelye, telephelye,
áilaĺđő vagy ideiglenes lakcíme,tattőzkodási helye) ,

. af első bontási ütem végrehajtásn kerult (vagps csak L
földfelszín feletti épuletek kerulnek bontásĺa), kivéve a 3621'5

kĺrsz.-ű ingatIanból elcseĺélésĺe kerriłő albetéteket, amĄeket az
onkormá ny zLt csak beköltözésĺe telj esen alka|mat]arrná köteles
tenđ, és a 36238 hĺsz-u ingatlan Befektető éĺdekköĺébe tartoző
cég ĺital tulaj donolt 5200 / 1' 0000 tula j đ o nĺ hány ađának megfelelő
tészt, amely teľmészetben a telken elhelyezkedő gazđaságs
épúLletĺrek felel meg, melyeket lebontani nem kell,

Önkormányzat képviseletében : Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Fi next B efektetési A|apkeze|ő Zrt.
Karai P éter i gazgatóstlgi tag

Letétkezelo, K&H Bank Zrt.
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az ingatlanok szfüséges
teIekalakitasa végrehajtáua kertilt és Żz onkormányf^t7
Ingaďanok a I(eniłeĺ SzabáIyozási Terv szeint kialakított kivett
beépítetlen építési teleknek minőstilĺrek ftivéve a 3621'5 hrsz.-u
.tngat)ant, 

ahol tár'sasházi albetétek keĺĹiłnek átadásra illewe a

36238 hĺsz-u lngarJant aho| az átmjnősítést 
^z 

Önkormányzat
csak akkoĺ köteles végrehajtatni, ha a nrlajdonostáĺs az
onkormányzatot megelözöen lebontj a a 5200/10000 hrlajdoni
}aányađának megfelelő gazđaság épuletet, ameLyhez af
Önkormá nyfat a szfü s éges nrlaj dono si j óváh agyásokat köteles a

felhívás kézhezv éteLétőI számított 1. 0 nap on b eliil kiadni) .

A 36275 hĺsz-u ingatlanban találhatő onkormányzat7 ĺrlajdonú albetétek
bekottözhetésre való alkalmatfanná' tételét megeLőzően a kiürített onkormányzai
Ingatlanok ái7apotát megfelelően ňgzíteni kell, és a Kotmáĺyhivatal döntése
alapján esetleg szfüségessé váiő uýaértékeléskoĺ a szakéttő af éĺték
rnegőJlapításakoĺ a dokumentált á|Iapotot köteles figyelembe venni, ha Lz a

Ial<hatatfannátettźilapotnźĺImagasabbértéketeteđményez.

6. A felek az eLső bontási ütem végrehajtźtsa alatt 
^zt 

érÚk, hogy az énntett
Cseĺeingatlanok II.-t az Önkormányzat közvetlenril v^gy a Rév8
közĺemfüodésével lebontja oly módon, hogy csak az első bontási ütem
végrehajtÁsfua kenił sof (vagps csak 

^ 
fölđfelszín feletti épiiletek keĺiiłnek

bontásĺa).,\ FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap villz|ja a második ütemnek
megfelelő rrrértékű bontást, vagyis a földfelszin aIati épiiletĺnaĺađványok illewe
törmelék eItavohtását saját költségéĺe, íw a bontási kötelezettség e része aIőI az
onkormányz^t mentestil. A bontandó Csereingatlanok II első fázisu bontásának
befejezését követően az ingatlan-nyilvántartásbaĺ kivett beépítetlen teĺúlet
megj elöIést kell áwezetĺi.

7. Az onkormáflyzat a 201'4. szeptember 15. rrapjźn alźĺrt Blőszerződés Il-ben
váL\alta, hogy legkésőbb 201,5.. đecembeľ 31,-ig a Csere II Feltételeket teljesitl,201'5.
decembeĺ 31,-ig a Cseĺe II szetzőđést alátja és 201'5. december 31,-ĺg a cseÍe
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez szfüséges nytlarkozatokat megteszi és

letétbe helyezi, valamint a 11,. pontban meghatározott hatánđőlg az
éĺtékkrilönbozetetmegfizeti. 201,5. đecembeĺ 23. rrapján az Onkormányzat kiriĺítési
peft inđított, íw a 201'4. szeptembeĺ 15. napján alźĺn eĺedeti E|őszerződés ll-ben
meghatátofott efen' hatźnđő egy éwel meghosszabbodott, 201'6. december 3]..

napjáig, 'Ą.z értékkulönbözet megfrzetése ebben az esetben is l(ormányhivatal áitnJs,

jőváthagyźtsátőI szátmított 10 napon belúLl esedékes.

Önkormanyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext B efektet ési A|apkeze| ő Zrt,
Karai P éter igazgató sági tag

Letélkeze|ő, K&H Bank Zľt.

ĺ/
ťi., ,,

'l,r'qr
ďo

Ellenjegyzo ügyvéd:
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8. ,\ felek a jelen Cseĺeszeĺződés II. Előszenőd'és III. fejezetében rcgzitk a
Csereszerzőďés II,/A, Cseĺeszeĺzőđés II./B és Cseĺeszetzőďés II./C tafta]máta'
rV. fejezetében ti)gziĺk a' Cseĺeszeĺzőđés II./A, Csereszeĺzőđés II./B és

Cseĺeszeĺződés II./C Előszerzőđés valamint a' Cseĺeszerzőđés II./A'
Cseĺeszeĺzőđés II./B és Cseĺeszeĺzőđés II./C megszüntetéséĺe vonatkoző
megállapođásuk lényeges elemeit.

III. feiezet
Cseľesz eľződés ek II. tata|rna

Csereéték megfi zetése és szárn|ázás

9. Cseĺeszeĺzőđés IIlA:

A Cseĺeszerzőďés II/A.-ban a FUTUREÁL 1,. Ingatlanbefektetési Alap az 1'.1

pontban felsoĺolt, 1,48.315.651.-Ft bruttó osszértékű (1'1'6 783 977.-Ft nettó
összéĺtékű + 31, 531, 674 .- Ft áItaLáĺos forgalmi ađőt tĺrtaLmaző),,FUTUREAL 1.

Ingatlanbefektetési Al"p ,\ csomag rngatlanok,' nrlajdonjogát tuházza át af
onkormányzatÍa" az,,Önkormáĺyzatl A csomag Ingatlanok', rulajđoniogának
ellenében és csereéĺték ktiLlönbözet FUTUREAL 1'.Ingaďanbefektetési Alap tészérc
tö rtéĺő megfrz etés ével egyide j ííleg.

Á Csereszeĺzőđés II/A.-ban az Önkormányzat az 1.2 pontban felsoĺolt, 1,1,g

837 870 '-Ft bruttó összéĺtékii (100 538 000.-Ft nettó összéĺtékű + 79 299 870 .- Ft
alta]ános foĺgalmi ađőt tartaLmaző) ,,Önkotmányzaĺ '\ csomag Ingatlanok,'
nrlajđonjogát átruházza a ,,FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési Alap A csomag
Ingatlanok,'ĺrlajdonjogának ellenében a FUTUREÁL 1 Ingatlanbefektetési 1.Japn.

10. Csereszeĺződés IIlB:

A Cseĺeszetzőďés II/B.-ben a FUTLIREAL 1,. Ingaúanbefektetési AIap az t.3.
pontban felsoĺolą 81 736 057 .-Ft bruttó összéĺtékű (64 359 100 .-Ft nettó
összértékű + 17 37 6 957 .- Ft általános forgalmi ađót tanalmaző),,FUTUREAI 1.

Ingatlanbefektetési Alup B csomag IngatJan,, nrlajdonjogát tuházza át az
onkormányzatÍa az,,onkormáĺyzaĺl B csomag Ingatlanolť' rulajdonjogának
ellenében és csereérték krilönbözet FUTUREAI 7.IngatLanbefektetési Alap tészére
to ttéĺő megfrz etés ével egyide j űleg.

onkormrínyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext B efektę tési A|apkeze| í5 Zrt.
Karai Péter igazgatósági tag

Letétkęzelo, K&H Bank Zrt.

ĺ/
c,,ł:,/

1+

Ellenjegyző ügyvéd:
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A Csereszeĺzőďés II/B.-ben az onkormányzat az 1.4 pontban felsoĺolt,
76 261,759.-Ft bruttó összértékű (ó0 048 629 ._Ft nettó összértékű + 16 2l3130 .-

Ft źitalános forgďmi ađőt tartzlmaző) ,,Önkormáĺyzai B csomag Ingatlanok',
ĺrlajdonjogát źtnlházza a ,,FUTUREAL 1, Ingatlanbefektetési Alap B csomag
IngatJaĺ,, nrlajdonjogának ellenében a FUTUREAL IIngatJanbefektetési Alapn.

1'1'. Csereszetzőđés II / C:

A Cseĺeszerződés II/C.-ben a FIJTUREAI 1.. Ingatlaĺbefektetési Álap az 1,.5.

pontban felsoĺolt, 69 634 859 .-Ft bruttó összértékű (54 830 598 .-Ft nettó összéĺtékű
+ |4 80426|.- Ft áItalźtnos forgďmi adőt tartalmaző) ,,FUTUREAL 1'.

Ingatlanbefektetési Álup C csomag IngatJaĺ,, nrlajdonjogát ruházza át az
onkormányzatĺa az ,,Önkormányzaĺ C csomag Ingat)an,, ulajđonjo gának
ellenében és cseĺeérték kiiLlönbözet FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap tészére
to rténő megfrz etés ével e gyide j űIeg.

A Cseresz etzőđés II/C.-ben az Onkormányzat az 1..6 pontban felsorolt, 66 824 352
.-Ft bruttó összéĺtékíi (52 617 600.-Ft nettó osszértékű + 14 206752._ Ft áitalános
foĺgďmi ađőt taftdĺrraző) ,,Önkormäĺyzaĺ C csomag IngatJan,, nrlajdonjogát
ítruházza a ,,FUTUREAI 1, Ingaianbefektetési Alup C csomag Ingat)an,,
ĺrlajdonjogának ellenében a FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési Napra.

12. A felek a Csereszerződ,és II/A-ban rögzitik, hogy a szo|gahtatandő ingatlanok
cseĺeértékében 

^z 
Önkormányz^t teĺhére je|entkező bĺuttó 28 477 78t ,-Ft

cseĺeéték ktilönbözetet (a továbbiakban: ,,cseĺeérték kiilönbozet') az
Önkormányzat legkésőbb a Cseľeszeruődés II/A. Koľmányhivata| áiltah
jőváthagyásátő| száĺnitott 10 napon belül frzeĺJ meg a" FUTUREAL 1'.

Ingatlanbefektetési 1.Jap ńszére a banki źĺutalással a K&H Bank Ztt-néI vefetett
10201006-50223677-00000000 bankszámlára vagy 

^Ingatlanbefektetési A]"p täsban közölt másik szárriaszámra.
FUTUREÁL 7.

A felek a Cseĺeszetzőđés II/B-ban rögziik, hogy a szoLgźitatanđő ingatlanok
cseĺeértékében azonkormáĺyzatterhére jelentkező bruttó 5474298,-Ft cseĺeéĺték
krilönbözetet (a továbbiakban: ,,csereérték krilönbözet') az Önkormányzat
legkésőbb a Csereszeruődés II/B. Kormányhjvatal áIta|l iőváhagyásátőI
számitott 10 napon beliil frzeĺ meg a FUTUREÁL 1. Ingatlanbefektetési Álap
részére L banki át'ĺalássil, a I(&H Bank Ztt_néI vezetett 10201006-50223677-

onkormányzat képviseletében : Dr. Kocsis Máté polgĺĺrmester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektetési Alapkezelő Zľt.
Karai Péter igazgató sági tag

Letétkezęlő, K&H Bank Zľt.

/:
3;t,z.ĺ,/

\lď,

Ellenjegyző ügyvéd:
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00000000 baĺlkszán]án YLgy L FUTUREAL 1,.

Á]up fuásban közölt másik szánllaszámĺa.
Ingatlanbefektetési

'Ą felek a Csereszerzőđés II/C-ban rögzit1k, hogy a szo|galtatandó ingatlanok
csereéĺtékében az Önkormáĺyzatteĺhéĺe jeLentkező bruttó 2 810 507

,-Ft cseĺeéték kulönbözetet (a továbbiakban: ,,cseĺeéĺték kiiłönbözet,) az
onkormányzat legkésőbb a Cseľeszerződés II/C. Koľmányhivata| áhtah

iőváhagyásátől száĺnitott 10 napon belül frzeĺ meg a FUTUREAL 1'.

Ingatlanbefektetési 1.Jap részére a banki áľutalással a I(&H Bank Ztt-néI vezetett
10201006-50223677-00000000 bankszánlára vagy a' FUTUREAL 1'.

Ingatlanbefektetési Alap íĺásban közölt másik szántlaszámĺa.

13. Ha a l{ormányhivatal bármelyik CsomagCsereszerződés II esetén a
jővá'|.ngyźtst a vonatkoző Csomag Cseĺeingatlanok II ujraéttékelésétól teszi
függővé, akkoĺ a felek kötelesek az adott Csomag Csereingatlanok II aktuális
foĺgďmi étékét, lehetőség szerint a' koĺábbi értékbecslést végző szakéĺtóvel
meghatároztatli és a cserét _ az adott Csomag Cseĺeszeĺzőđések II éĺtelemszer(i
módosításával - az akĺnllzáIt forgalmi éĺtékek figyelembevételével végľehajtan (az

érintett Csomag Cseĺeszeĺződés II -t ennek megfelelően módosítani), feltéve,
hogy az éttéI<kiLönbözet összege nem változik több, mint (Đ 20.000.000 Ft-tal a
Csereszerzőďés II/A, (ii) 10.000.000 Ft-tal a Csereszerzőđés II/B,10.000.000 Ft-
tal a Cseĺeszeĺzőđés II/C tekintetében. Ha az éĺtékktilönbozet váItozása ezeĺ
értéLłlatárokat meghaladja, al<kot' annak a félnek az kásbeh kezdeményezéséte,
akinek a háltányáta az éĺtékkulonbözet ezen éttékhatároknźl, nagyobb méľtékben
váItozlk (,,Séľelmet Szenvedő Féľ) a felek csefe helyett _ az ađott Csomag
Cseĺeszerzőđés II. megszüntetése mellett Lz a]^bbi eLjárást (,Alteľnatív
Eliátást,) kötelesek végrehajtanl az érintett Csomag Csereingatlanok II.
rulaj donj o gänak kölcsönös átruházására:

. az onkormányzat a" Csere II Feltételeket 201,6. decembeĺ 31,-ig
teljesíti;

. az onkormányzai Ingatlanok egyiittesen torténő éĺtékesítéséĺe a
kiürítést követő Yagy 

^z 
A]teĺnatív E,ljźnást szfüségessé tevő

körr'ilmények felmenilésétől (amelyik a későbbi) számitott 30 napon
belul nyi]vános páIyázatot lĺ |<l a voĺatkoző jogszabáIyokban e|őlrtak
szennt,

o az onkormányzat sikeĺtelen páIyázat esetén, a páIyázatot mindadđig
isméďi, amigaz értékesítés sikeĺre| jár;

onkormanyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext B efektet ési Alapkeze|ő Zrt.
Karai P éter igazgató sźlgi tag

Letétkęze|ti, K&H Bank Zľt.
/l

Ü,,i,,ĺ

trq
d- L)

Ellenjegyző ügyvéd:
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o ha a FUTUREAL L. az onkormánvzalj.
J

Ingatlanok tulajdonźt a nyilvános értékesítés során megvásáro|ja, a

Felek az albetétekĺe vonatkoző adásvételi szerzőďéssel egyidejűleg
ađásvételi szerződést kötnek a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési
Alap Ingatlanok tnkormáflyzat źltah megvátsárlásátőI is az lráĺyađő
értékb ec s lé s b en tneghatáto z on. v ételáton.

14. A cseĺeéĺték krilönbözetĺől a FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Ál"p
bankszáĺnláján töĺtént jőváĺĺź.s napjźnd', mint teljesítési nappal af Al^p
előlegszámlátt á]]it |<l az Önkormárlyfat részére. 

'Ą. 
Bejegyzési Engedéty ügyvédi

tetétből töľ.:énő l<lađása napjávil', mint teljesítés ĺapjával az Önkotnányzat az altala
szoLga)tatott ingatlanok cseĺeértékének megfelelő összegĺől számlát áillt L<l, a

FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Al"p t.észére, míg a FUTUREÁ'L 1'.

Ingatlanbefektetési AIap az źtltala szo|galtatott ingatlanok csereéĺtékének megfelelő
összeg mínusz az előIegszán]a osszegérő| szźľĺ:ť'łźĺt á]lĺtI<ĺ az Öĺkotmányzat tészérc.
Az Önkormányzat és a FUTUREAL 1.. Ingaďanbefektetési Alap megállapodnak,
hogy ezen kettő szán]a követeléseiket egymással szemben beszámíqák és igy u

szán|ák pénzĘý ĺendezést nem igényelnek és az egymással szembeni számLa
követeléseiket a szánla összegek kölcsönos beszźtmitÍtsával teljesítettnek tekintik.

Beiegyzési engedély és ügyvédi letét

15. A felek a Csomag Cseĺeszeĺzőđés II. -ben 
^ 

cseĺeérték kriłönbözet
FUTUREÁL 1 Ingatlanbefektetési /'JLap ńszéĺe töĺténő marađéktalan megfizetése
feltételével, ügyvéđi letétbe helyezett ktiLlön sJllatkozatban (,Bejegyzési
Engedély') feltétlen és visszavonhatatlaĺ hozzáljfuvlást fognak adĺrj a másik fél
ĺrlajđonjogának az áItala Ír'egsfeÍfett Csomag Cseĺeingatlanok II rulajdonllapjána
tö rténő b ej egy z és éhez.

15.7 Az adott Csomag Csereszerzőđések II. vonarkozásában a Bejegyzési
Engedélyben az alábbiak szerint nyiarkoznak:

. a FUTUREAL 7. Ingatlanbefektetési Alup feltétlen és

visszavonhatatlan hozzáĄárvlását ađja ahhoz, hogy az 1.1, 1'.3., 1.5.

pontokban (adott Csomag Cseĺeszeĺzőđés II. szerint) rögzített
FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési Alap IngarJanokra Budapest Főváros
VIII. kerüet Jőzsefvátosi Onkotmányzat 1,/1' ańrrý ĺrlajdonjogát cseĺe
jogcímén az ĺngatLan-nyilvántattasba bejegyezzék és a FUTUREÁL 1.

Ingatlanbefektetési Álap rulaj donj ogát töĺölj ék.

onkoľmányzat képvise|etében: Dr. Kocsis Máté polgármesteĺ

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
Karai P éter i gazgató sági tag

Letétkezelő, K&H Bank Zrt.

/(
ů/:ĺ,,ĺ

/./

6o

Ellenjeg1ző tigyvéd:
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o Budapest Főváĺos VIII. kertilet Józsefváĺosi
onkormá rryzat feltét]en és visszavo nhatatfan hozzźtjániását ađja ahhoz,
hogy az 1.2, 1.4., 1'.6. (adott Csomag Csereszeĺződés II. szeĺint)
pontokban rogzített Önkormányzai Ingatlanokĺa (ingatlan ĺrlajdoni
hányadĄ a FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Al"p 1/1 aráný
tulajdonjogát cseĺe jogcímén az tngaian-nyilvántztásba bejegyezzék, és

Budapest Főváĺo s VIII. kerrilet J őzseÍvárosi Onkorm ínyzat rutaj donj ogát
töröljék.

15.2 Felek a Csomag Csereszeĺződések II vonatkozásában aBejegyzési Engedély
9-9-9 eĺedeti péIđányá.t ügyvéđi letétbe helyezik a Csomag Cseĺeszerződések II-t
szerkesztő és ellenjegyző ngyvéďnéI azt követő 2 (<ettő) munkanapon beliil, hogy
az énntett Csomag Csereingatlanok II a Fővárosi Kormányhjvatal által ticnénő
jővźthagyásáról szőIő levelet a FUTIJRE,AL 1. Ingaianbefektetési Alap áwette
(,,okirati Letét').

t5.3 Az okiĺati Letétet a letéteményes ügyvé d, az Éttesítés I. vugy af Éĺtesítés II.
kézhezvétele napján vagy legkésőbb az ezt követő 3 (lfuom) munkanapon beliił.
|<ladja a Felek részére és bený|thatja a Foldhivatalhoz aBejegyzési EngedéIyt,ha a
11. pont szerinti értékkülönbózet a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap 11.

pont szerinti bankszá.ĺĺllźljáĺ' jőváĺĺásra kerriůt és errőI a FUTUREAL 1.

Ingatlanbefektetési A]"p írásbďi n1liatkozatbaĺ éĺtesítette (,,Éľtesítés I.') 
^letéteményes ügyvéd et, v agy az onkorm ány zat lĺásban éľtesítette (,,Éľtesítés II.')

a letéteményes ügyvédet a:ľrőI, hogy a 17. pont szerinti összeget a 1'7. pontban
megjelölt bankszámlaszámĺa áutalta és ezen leveléhez csatolja az áne:alást teljesítő
bankeredetiigazolásátazáĺta]ásvisszavonhatatJaĺmegtöÍtént&őI.

15.4 Bejegyzésí Engedélyek rigyvéď letétből töĺténő |<lađásának előfeltétele, hogy a
361'95, 36196, 361'97 helyrajzí számu ingaldanokĺa az UniCĺedit Bank javfua
bejegyzett teheĺ (egyetemleges jelzáůogj"Đ torlése :ľánĺ kérelem a Földhivata|hoz
benýjtásĺa kerriłt.

Felek törekszenek arra, hogy a Bejegyzési Engedély \<lađása és a cseĺeéĺték
kriĺönbözet összeg FUTUREAI I. Ingatlanbefektetési Al"p tészéte töĺténő
megfrzetése ugyanazon a napon torténjen meg.

15.5 Be|egyzési Engedély ügyvédi letétből töténő jelen pont szerinti l<lađása az
adott Csomag Csereszer ződés ll-ben zárźsának minősril (,Cseľe Zátása,) .

1,5.6 Az o|<lrati Letét vtsszajár 3 (három) munkanapon beltiĺ a feleknek azt
követően, hogy a letéteményes ügyvédet a felek krilön _ kúlön vagy együtteseÍl

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektet ési A|apkeze\ő Zrt.
Karai Péter igazgatő sági tag

Letétkeze|(i, K&H Bank Zn.
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éĺtesítették af adott ..o-"g'.Cseĺeszer ződésll. _től vďó elállásĺól
és megkulđték letéteményes iigyvéd tészére az ađott Csomag Cseĺeszeĺzőđés II.-
tőI valô e|á'||źlsĺóI szóló alaít eĺedeti ĺl1{atkozatot is (elállási nĺJllatkozat vagy
felbontó közös megállapodás), amely esetben a letéteményes ügyvéd köteles a
Bej egyzési Engedélyr e táv ezetsi, hogy,,érvénytelen,,.

FüggőbentaÍtás

75.7. A Szerzőđő Felek a Csomag Cseĺeszeĺződések II a\aĺľásálvaJ, kéÍik a
Földhivatďt, hogy az onkotmányzatés a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Álap
tulajdonjo gának bejegyzése lránĺ kérelmét az ĺngatJan-nyilvántartastőL szőIő 1,997 .

évi CXLI. törvény 47 / A. $ (1) bekezdés b.) pontja alapján tuttsa fiiggőben a fenti
,,Bejegyzési Engedély'' nyiarkozat FöldhivataLhoz tőrténő benýjtásaig, de
Iegfeljebb az tngatlan-nyilvántattauő| szőIő 1,997. évi CXLI. torvény 47/A. s (1)

bekezđés b) pontja szerint az érĺntett Csomag Csetszetződés II' okiĺat ingatlanügyi
hatőság1 benyújtás átő| számitott 6 hónapos határidő elteltéig.

Peľ., teher- és igénymentesség

16. A FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési Alap kötelezettséget vil]al ana, hogy a
361'95, 361'96, 36197 hebynjzi számu Ęatlanokat tehermentesíti (elzáůogsog
töĺlése trárltl kéĺelem a Földhivatalhozbeadásn k.'ol) a CseĺeszeruőđésII/A-ban,
a Cseĺeszetződés II/B-ben meghatátozoťt csefeérték kulönbözet megfizetése
napjźig' de azt követően, hogy a KotmányhivataI jővá'hagyta a Csereszerződ,és
II/ A-t, CsereszeĺzőđésII/B-t azaz a,,,FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési Alap ,,A''
csomag Ingatlanok,' és a ,,FUTUREAI 1 Ingatlanbefektetési Alap ,,B,' csomag
Ingatlanok', PeÍ-, teher- és igénymentesen ide nem éĺwe a bejegyezett
vezetékjoqokat és szolgalmi jogokat - kertilnek Lz onkormányz^t részérc
átrĺlházásn.

17. A felek kijelentik és szavatoljak, hogy nem kötottek olyan szerzőďést és nincs
folyamatban olyan ehjźnäs, amelynek eĺedményeként 

^ 
cseÍe tátgyát képező

bármelyik ingatlanra bármelyik szerzőđő felet vagy harmadik személyt illető jogok
vagyterhekkerĹĺlhetnénekbe jegyzésĺeazingarJan-nyllvántatzsba.

Birtokátru}rázás

18. '\ felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak a csefe tÁrgyátképező ingatlanok
biĺtokának másik fé]ľe való áttruhźnźsźlra. A biĺtokátruházásn attőI számitott 15
napon belril kerul soĺ, amely napon a cseĺeérték krilönbozet a FUTUREAL 1.

Ingatlanbefektetési Alap rész&e megfrz etés re kertił.

onkormiínyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

FUTUREAL l. Ingatlaĺbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektetési A|apkezelő Zrt.
Karai Péter igazgatósźlgi tag

Letétkęze|ő' K&H Bank Zrt. ,,,,i.,|ĺ
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t9. '\mennyiben valamelyik fél a birtok źltĺlházási kötelezettsége tekintetében
késeđelembe esÍIe' űgy 

^ 
késedelem minden megkezdett. napjfua a késedelemmel

érintett ingatlanok utÁn a szerződést szegő fél köteles az érintett ingatlanok
cseĺeértéke 0,1' oÁ-źlnak megfelelő összeg{í késedelmi kötbéĺt frzetlrj a másik félnek,
amely a felmertrlésekoĺ esedékes.

Illeték és ktiltségek viselése

20. A vagyonátĺuházási illetéket minkét féI az á)tala megszeÍzett ingatlanok után
viseli azzal, hogy Budapest Főváros VIII. kerulet Jőzsefvárosi onkormáĺlJzatátaz
illetéktörvény 5. s (1) bekezđésének b.) pontja alapján teljes személyes
illetékmentesség illeti ffI€$: ezért i]letékfizetési kötelezettség Írem terheli. A
FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy mint ingatlanalap Lz
illetékekĺőI szőIő 1,990. évi xcm. törvény 23/A. $-ban foglaltak alapjátn
kedvezményes' 2 o/o mértékíí vagyon szerzési illeték fizetés éte j ogosult.

21'. 
^ 

felek a sajźn olda]ukon viselik a jelen E|őszetzőđés és a Cseĺeszerzőđések
szerkesztésének, e|7enjegyzésének és a földhivatal előm képviseletnek a költségeit
és ügyvéđi munkađljźn.'\ rulajdonosváItozás ingatlan-nyilvántanásbaĺ va|ő
áwezetésének dlját a felek az áIta\uk megsfeÍzett ingatlanok száma a|apján a sajátt

oldalukon fizetik meg.

Késedelmi kamat

22. 
^ 

fizetésí kötelezettség nem teljesítése esetén, a késedelem idejéĺe a másik fél
az MNB źtltal kőzzétett jegybanki ďapklmat +8 o^ mértékíí késedelmi kamatot
érvényesíthet.

IV. feiezet
A Csereszetződés II. Előszetződés és a Cseľeszetződés II. megszüntetése

Előszetződés II. vagy Cseľeszeruődés II. megszegése miatti elá|7ás

23. Ha a 7. pontban meghatarozott iđőpontig a' Cseĺe II. Feltételeket az
onkormányfatnem teljesíti bármely Csomag Csereingatlanok II vonatkozásában,
illetve a 201,6. decembeĺ 31-ig a CsomagCseteszetződések II bármelýét, nem
lrja aIá, Csomag Cseĺeszeĺzőđések II- bármelyike tekintetében a cseÍe lngarJaĺ_
nyivántattásba vaLő bejegyzéséhez szfüséges nyilatkozatokat nem teszi meg a 1'2.

pontban meghatarczotthatáidőig, az értéI,kliönbozetet nem fizeti megvagy a 4.

pontban meghatarozotthataĺđőig a l(ormányhivata| jővźthagyását nem kéri meg, a

onkormráĺryzat képviseletében : Dr. Kocsis Máté polgĺá'rmester

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Karai Péteľ igazgatő sági Íag

LetéÍkeze|ő' K&H Bank Zrt.
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FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési AIup jogosult a Cseĺeszetzőđés II.
E|őszer'ződéstől és/vagy bármelyik Csomag Cseĺeszeĺzőđés II.-től elállni. Ilyen
e|áJLás esetén a FUTURE'AL 1'. Ingatlanbefektetési Álap a Cseĺeingatlanok II/A
csomag tekintetében 100.000.000.-Ft (százmilllő forint) összegű, a Cseĺeingat]anok
II/B csomäg tekintetében 100.000.000-Ft (százmlLhő forint) összegú, a
Cseĺeingat]anok II/C csomag tekintetében 100.000'000-Ft (százmLlllő foĺint)
összegií meghiúsulási kötbérĺe jogosv\t az onkormányzattőI' függetlenul attőI,
lrogy a ferrti kcltelezettségelĺ. rrrilyerr okból ĺrerrr te1,iesültel..

Az onkotmányzatvá)La\ja, hogy Csereingatlanok II/Avonatkozásában a feltételek
teljesúIését követő 15 napon beliił, de väthatőan 201.6. július 31'. napjzľLg, a
Csereingatlanok II/B vonatkozásában a feltételek teljesüIését követő 15 napon
beltił, de várhatőan 2016. szeptembeĺ 30. napjźig, L Cseĺeingatlanok II/C
vonatkozásábaĺ a feltételek teljesúLlését követő 1'5 napon beltił, đe várhatőan a
meghosszabbodott hatáĺiđő, azaz 2076. december 31. napjźig, de vďamennyl
Csomag Cseĺeingatlan II. vonatkozásábaĺ legkésőbb a meghosszabbodott
hatánđő, azŻz 201,6. đecembeĺ 31,-ig Ż Csere II Feltételeket teljesíđ, a
Csereszeĺződ,és II/A-, Cseĺeszeĺzőđés II/B-t, a Cseĺeszerződ,és II/C-t alĄa, a
csefe bejegyzéséhez szfüséges nyiatkozatokat megteszi, valamint af
éĺtékktirlönbozetet megfizeti. Az Előszerződés II. 7 . és a Megállapođás 3.7 . ponga
szerinti eĺedeti 201'5. decembeĺ 3].. hatánđő egy éwel meghosszabbodott, így u
2076. decembeĺ 31,. napja a' hatándő, amely Felek közös megegyefésével
módosítható.
24. Csereszerződés II. Előszerzőđés vagy bármelyik Csomag Cseĺeszeĺzőđés II.
tekintetébeta a' szetzőđésszegés miatti elá]|ásra csak akkoÍ'vLfl lehetőség, ha a nem
szerződésszegő féI a szerződésszegés orvosolására legalább 30 napos pőthatáĺdőt
biztosított, de az is eređménytelenrił telt el.

25. Az onkormányzat csak akkoÍ Írem köteles a kötbéĺt megfizetĺli,ha a Csere II.
Feltételek meghiúsulását a Befektető vlgy a FUTUREAL 1 . Ingatlanbefektetési
Al"p, vagy jogszabźlyvźitozás (nem az Önkormányzat ĺendelete),vä1v az okozta,
hogy aKotmányhivatal bármelyik Csomag CsereszeĺzőđésII. -t2017. máĺcius 3].-

ig annak ellenéĺe nem hagyta jővá, hogy az oĺtkorrnányzat a kéĺelmet a 4. pontban
meghatátofott hatáĺdőig megfeleló forrnában benyĹrjtotta, vŻšY Lzt a

Kormányhivatal elutasította, de ebben az esetben a Felek az NtetnaÍiv Eljárást
kö tele s ek v égrehajtaru.

A fenti 23. poĺtban meghatát'ozott kótbért az Önkotmányzat akkoĺ is köteles
megfizetni, ha a' jelen Szerzőđés a|apjátn a Csomag Cseĺeszeĺződések II.
bármelyike megkötése Írem töĺténik fn€$: azonban af Á]teĺnatív F,Ijfuás
alka]mazásáĺa keriilne soÍ' đe az Önkormányzat szetzőđésszegése (így krilonösen,
onkormríĺryzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
F inext B efekĺe tési A|apkeze|ő Zrt.
Karai Péter igazgatósźlgi tag

Let'éÍkezę|ő, K&H Bank Zrt.
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de flem hzźnőIag amiztt, meÍt ^z Önkormányfatľ Csere II feltételeket
201'6. december 31,-ig nem teljesíti, nyilvános értékesítésére 201,7. janufu 31,-ig
nem íĺ l<ĺ pźlyźnatot vagy nem alapít elővásár|ási jogot a Befektető javfua) és

emiatt 
^ 

Csere II Ingatlanok Gĺ/ĺ és II/B és II/ C csomag) kölcsönös
źtĺlházásfua 2017. június 30-ig nem kertrl sof. (A, ađott Csomag Csere II
Ingatlanok kölcsönös ĺtruházásátameghatar'ozottA}l7. iúnius 30-ĺhatáĺđő 201,8.

júđus 3}-ramódosul, haapáJyázatotbfuősźryelőtt harmadik szeméIy megtátmadja,.)

A fenti 23. pontban meghatározott kötbért az oĺkormányzat akkoĺ is köteles
megfizetĺri, ha Csomag Cseĺeszerzőđések II bármelyike megszüntetésre kerul és az
Álteĺnatív El\járźs aLka\mazására keriiIne soÍ' de af onkormányzat
szerződésszegése (így krilönösen, đe nem l<lzárőIag aÍlĺ7lŻtt, Ínett az Önkormányzata
Cseĺe II feltételeket 201'6. decembeĺ 31'-ig nem teljesíti, nyilvános éĺtékesítéséĺe
2017. januát 31'-ig nem íĺ |<l páIyázatot vagy nem alapít elővásáĺlási jogot a
Befektet.ő javfua) és emiatt a Cseĺe II Ingatlanok kölcsönös źttruházásárz 2017
augusftus 31'-ig nem kerrił soĺ. (Az adott Csomag Cseĺe II Ingatlanok kölcsönös
átruházásfua meghataĺozott 2017. augusftus 31,-i hatźnđő 201'8. augusztus 31'-n
módo sul, ha a p áiy álzatot blĺő ság eLőtt harcnadik s z eméIy megtám ađja.) .

Az Önkornányzata meghiúsulás miatt kötbér ťtzetésére akkor is köteles, ha

o a páIyázat alapján a |<tirástőI számitott 1'20 napon beltirl nem hiĺdet
eredményt,

. a pźiyázat eĺedménytelensége esetén a' koĺábbi páJyázat
eredményhiĺdetésétől (,ugy ha a páIyázat eĺedményét peĺlik, a
jogerós ítéIet meghozatalátő|) számított 60 napon nem íĺ ki úi
páIyázatot;

o ismételt eĺedménytelenség esetén a pá'Iyáztatást a fenĺ hatźtriđőkkel
mindadďg nem ismétli meg, amigpáIyázat eĺeđményesen zátd' azzal,
hogy a másođik eredménytelen páIyázatot követően az
onkormányzat köteles új, kiválas ztott szakértő áItala meghatátozott
fo ĺgďmi éĺték alapján folytatni a p áIy áztatást.

26. A felek kijelentik, hogy a kötbéĺ összegének a megáIlapitásakor figyelemmel
voltak ana, hogy a Befektető - a Cseĺeszeĺződések teljesítésében bizva - a Pĺojekt
Dokumentumok alapján ^f on]<ormáÍ7yzĺtot terhelő számos kötelezettség
teljesítésérő| valamint a késedelem és szerzőđésszegés miatti jogkövetkezmények
a]kilmazásáról mondott le, valamint LfÍa, hogy a Cseĺeszeruőđések II meghiúsulása
a Befektető illewe a FUTUREAL 1. Ingatlan Befektetési Alap egyéb lngatlanalnak
éĺtékéĺe íllewe az egész Corvin sétány fejlesztésére negatív hatással van. A

onkormanyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgrírmesteľ

FUTL]REAL l . Ingatlanbefektetési Alap képviseletében :
Finext Befektetési Alapkezel<ĺ Zt.
Karai Péter igazgató sźtgi tag

Letétkeze|ó, K&H Bank Zrt.
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Cseĺeszeĺződések II. meghiúsulása miatt a ferli kötbéĺen túl sem a Befektető,
sem a Futureal csopoft ĺĺrás vá)Ia7ata további igennyeI nem léphet fel.

Cseľeszerzőđések II. megszüntetése egyéb okbóI

27.BźnmeIylk fél jogosult elállni bármelyik Csomag Cseĺeszeĺzőđés II.-től a másik
féIhez intézett nyl7arkozaľtal akkoĺ is, ha:

a) 2017 . év mátclus hónap 31. napjáig a Fővátosi Kormányhívatzl jőváhagyása
nem áll ĺendelkezésre, amely hatánđő éĺtelemszeríien módosul a hatźnđők
meghosszabbításának a jelen Etőszetződésben szabáiyozott esetei szerint
feltéve, hogy az onkormáĺyzat a kérelmet a 4. pontban meghataĺozott
időben, az e|őlĺt fotmá'baĺ benyújtotta;

b) a Főváĺosi Kormányhivatal a jőváthagyását Ílem adja meg (a kéĺelmet
elutasította),

c) Földhivatal báľmelyik Csomag Cseĺeszeĺzőđés II. bejegyzési kéĺelmét
jogerósen elutasítja és az elutasítás oka szerződésmódosítással sem
orvosolható,

d) a Főválĺosi Kormánybivatal a jőváhagyást az adott Csomag Cseĺeingatlanok
II űjraértékelésétől teszi függővé és az ujnénékelt szakéľtői vélemény szeĺint
Lz éĺtékkülönbözet L 1,2. pontban meghatarozott méĺtéknéI nagyobb
értékben kerul meghatározásta és a' Sérelmet Szenvedő Fél '\lteĺnatív
F'ljárá'stkezdernényez,

e) FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Alap IngarJanta az UniCĺedit Bank
javfua bejegyzett teher (egyetemleges jelzilogog) törlési engeđélyét a bank
nem ađja meg'

A jelen 27. poĺt a), b), c) és d) pontjában meghatarczott esetben az e|á,llást
követően a Felek az Ntetnaĺv E,ljárást kötelesek lebonyolítani.

Cs ere sze ruőd'é,s II. E1ősz etződés megsziinteté se

A Csereszeĺzőđés II. Előszerzőđéstól mindkét féI jogosult elállni, ha L
Megállapodás, vagy Cseĺeszerzőđés I. bármelyik fél' eláilása v^gy közös
megegyef és s el való megs zünteté s e (felb ontás a) foLytán megs zűnt.

onkormanyzat képvise|etében: Dr. Kocsis Máté polglírmester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
F in ext B efektet ési A|apkeze|ő Zrt.
Karai Péter igazgató sági tag

Letétkezelő, K&H Bank Zt.
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V. Feiezet
Egyéb nýIatkozatok

29. A felek ismerik az ingatlanoknak jelen módosítással egységes szeĺkezetbe
foglalt Csereszer ződés II. Elő sze rzőđés alźĺrásának időp ontj á'ban éw ényes adatait
tartaJmaző rulaj doni lapokat.

30. Á felek kijelentik, hogy egymással szemben semmilyen ađatot, köniłménytvagy
tényt a másik féI elól Írem titkoltak €l, illetve el nem hallgattak, amely a
CseÍeszerződéssel kapcsolatos kötelmek teljesítését és jogosultságok gyakorlását
utóbb korlátozná, vagy |<lzáná. A felek a Csereszetzőđés II. Előszeĺződéssel
kapcsolatos valamennyi lényeges kéĺdésĺől egymźst tźĄékoztutták, ezétt kijelentik,
hogy eĺĺe figyelemmeI utóbb egyik szerzőđő fél sem hivatkozhat az Előszetződés
érvénytelenségére téveđés vagy megtévesztés j ogcímén.

31. Á felek a jelen Csereszeĺzőđés II. Előszerzőđés szerkesztéséĺe, ellenjegyzésére
megbízást és meghatďmazást ađnak a Dĺ. Bá]int Tiboĺ Ügyvéđi Irođźnak
(székhelye: 1,052 Budapest, Régiposta :utca 1.2. I. emelet 3., képviseli: Dr. Bálint
Tibor ügyvéd).

32. A felek kijelentik, hogy a jelen Cseteszetződés II. E|őszetződés valamenn}rj'
tárgyköĺében részletes ios felvilágosítást kaptak a szetkesztő és ellenjegyző
tigyvédtő1.

33. Á. felek kijelentik, hogy a Csereszetzőđés II. Előszeuőđés mindenben az
ügyteti akaĺat;kat tĹikĺözi, megerősítik, hogy a' szerzőđés tartalma minden
tekintetben megfeleI az igyvédnek adott utasításuknak.

Budapest Főváĺos VIII. kertilet Jőzsefvátosi onkormányzatKépviselő-tesnilete [x]
határozatzva], ađott felhata]mazást a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Cseĺes zeĺ zőđés II. Elő sze nőđés alźĺĺásära.

34. 
^ 

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy Magyarországon
bejegyzettjogi szeméIy, az onkormányz^t kijelenti, hogy jogi személy.

35. Á FUTUREÁL 1,. Ingaianbefektetési Alap kijelenti, hory ismeri az árJfuhatő
szervezetnek a nemzeí vagyonĺól szőIő 201'1'. évi CXCVI. torvény 3. s (1)

bekezđésének 1.. pont1ában foglalt meghatarozásźt. Á FUTUREAL 1,.

Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy a nemzei vagyonról szőIő 201,1,. évi
CXCVI. törvény 3. S (1) bekezđésének 1'. pont1ábaĺ foglďtaknak megfelelő
át]áthatő szetv ezetnek minő stil.

onkormĺĺnyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képvise|etében:
F inext B efekÍetési A|apkeze|ő Zrt.
Kaľai Péter igazgatósćlgi tag

Letétkezel ő. K&H Bank Zrt.

Ellenjegyző ügyvéd:

liťĺ7
''( J0Í



19

36. A jelen CseÍeszenőđés II. Előszerződésben neĺľ' szabáůyozott kéĺdésekĺe a
Ptk. szabályat az lÍárlyađőak.

A Megállapodás és a jelen Cseĺeszeĺzőđés II. Előszeęőďés tekintetében az adott
táĺgyköĺben a Felek a tészLetesebb szabáIyokat veszik figyelembe.

37. A Csereszerzőđés II. Előszeĺződéssel és a Csereszerzőđés ll-vel kapcsolatos, a
felek kozĺ vagy valamely fél részéte ađanđő minden értesítés, utasítás, felhívás,
követelés vagy kőz|és csak :ľásban töĺténhet és csak akkoĺ érvényes, ha a fejlécben
megielölt címĺe kézbesítik személyes kézbesítés, ajáĺiott levél vagy Íax fotmájź.},an.
Ha az ajátnlott levél ,,nem kereste', jelzéssel érkezlk vissza, i:gy azt a postára adást
követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

'Ą. 
fenti értesítési cimét a féI a másik

f élhez jntézettegyolđalúnJiatkozattalmegváltof tathltja.

38. Felek megállapodnak, hogy a' Csereszeĺzőđés II. Előszetződéssel és a'

Cseteszetződések ll-vel, kapcsolatos közöttĹik felmenĺlő valamenný vitás kéĺdést
egymás között közvetlenrĺLl, békés úton kíséĺelnek meg ĺendezni. '{mennyiben a

békés ĺendezés ésszerí időn beltil Í7err' vezet eĺedményĺe, a felek megállapodnak,
hogy a Csereszerzőđés II. Előszerzőđés és a Csereszerzőđések II megszegéséből,
megszűnéséből vagy érvénytelenségéból eĺed.ő jogntát, éĺdekellentétet v^gy
követelést l<lzfuóIag aPolgáĺ peĺĺendtartásĺól szőIő 1,952. évi III. töľvény szabźlLyaĺ

szeĺnt hatásköĺĺel és illetékességgel ĺendelkező ĺendes mlgyzrt. bltősáę űtján
ĺenđezik.

39. Ha Cseĺeszeĺzőđés II. Blőszerződés v^gy a Cseĺeszeĺződések II. valamely
ĺendelkezése a rrlagyat jog alapján érvénytelen, jogszabźlyséttő vagy blrói úton
kikényszeríthetet]en, akkoĺ a jelen szeruődés csak a jogszabálynak ellentmondó,
érvénytelen, illetve bíÍói úton kikényszeríthetetlen részben váilk énrényteIenné, és
mindez nem érinti a megmaLfadó ĺendelkezések érvényességét és hatáIyát, kivéve,
ha a szerződés az érvénytelen ĺendelkezés hiányźlban érteLmezhetetlenné, vagy
éĺthetet]enné vaJna.

40. Jelen Csereszerzőđés II. Előszerződés és a Csereszeĺződések II klzfuőIag
fuásban, mindkét féI hozzźtjár,alásával módosítható. A Cseĺeszeĺzőđés II.
Előszerződésben és a Csereszer'zőđések ll-ben szabźiyozott kétđésekben az itt trt
szabalyoktól csak valamennyi fél egyetéĺtésével lehet eltérni.

41'. A felek a jelen Cseĺeszeĺzőđés II. Előszerzőđést _ mint akaĺatukkal mindenben
megegyezőt - felolvasás és értelmezés után sajátkezíieľ. helybenhagyő|ag L|áíÍták.

Önkormanyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l . Ingat|anbefektetési Alap képvi seletében :

Finext B efektet ési A|apkezelő Zrt.
Karai Pétęr igazgatósági tag

Letétkezę|ő, K&H Bank Zĺt.

/
Đ, ,.i,/
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Ellenjegyzo ügyvéd:
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42. A Csereszeĺződés II. Előszeruőđést szer'kesztő és e|leĺjegyző ügyvéd
tanilsítja, hory a jelen szetzőđés a Felek kinyilvánított akaratanak és a'

jogszabźiyoknak megfelel, továbbá, hogy a szetzőđésben megjelöIt Felek aláĺrása
valódi.

Budapest, 201,6. .

Buđapest Főváros \IIII. kerulet FUTUREAL 1.

Jőzsefrĺátosi onkormányzat,mint Ingatlanbefektetési Alap
cseĺélő fél képviseletében képviseletében: Finext Befektetési

Dĺ. I(ocsis Máté polgármesteĺ Alapkezelő Zfufkörfuen Mfüöđő
Ingatlanĺrlajdonos I. Részvénytátsaság

képviseli: Kaĺal Péteĺ wz4^tős^g t"s
Ingatlantulaidonos II.

A jelen Előszerződést szeĺkeszteťtem és ellenjegyzem:

Dĺ. Bálint Tiboĺ ügyvéd
Dĺ. Bálint Tiboĺ Ügyvédi Iĺoda

(1,052 Budapest, Régiposta utca 1'2,I/3.)
Ellenjegyzés kelte: Budapest, 2016.

1(
{'.r' ; /- 'i,/
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,Ą FUTUREÁL I. Ingatlanbefektetési Alap Letétkezelője a jelen Cseĺeszetzőđés II.
ELőszetződés módosítashoz a 201'4. évi x\rl. törvény ó4. s (9) bekezđésének f)
pontja és a 78/2014' (III' 14') Korm. renđelet 38. s (3) bekezdéséĺe bekezdése
alapjźn a b eIeegye f ést Írlegadom:

Budapest, 201,6. év ........hónap .... ĺapján
K&H BankZrt.

LetétkezeLő
képviseletében eljfu:

Név:.
Beosztás:.

Név:.
Beosztás:.

Melléklet:

,l'. számű Ingatlanok TAKARNET ĺendszeĺĺől lehívott nrlajdoni lapju
2. száĺĺnű Budapest Főváĺos Kormányhivatala ĺíltal BP-5D/001,/04072/3/201,4
számú'határozata

i
{ĺ,';:.. ,/.ĺ//.
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Ingat|an Cs eľe sz e ruő dés II I. Elős z etző dés Mó do sítás a

lľely létĺejött egyrésztől Buđapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi
onkoľmányzat (székhelye: 1'082 Budapest, Baĺoss utca 63-67.; töĺzskönyvi
számaz 735775; ađőszáma 1'57357t5-2-42; képviseletében: Dĺ. I(ocsis }i/.źĺté

polýrmesteÍ), ügyletkötői min.ősége: Ingatlannrlajđonos I., a továbbiakban:
onkormányzat'

másrésztőI a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap' a frragyaÍ jog alapján
létrej ött tngaianal^p, amelynek MNB laj s tĺomsz áma: 721'2_9, staísztikai s z ámj ele :

1'8113774-6820-91'5-01', ađószáma: 1'81'1'3774-2-42, ame|yet törvényesen képvisel:
Finext Befektetési Alapkezelő ZfutkörĹien Mfüödő Részvénytársaság, székhelye:
1,082 Budapest, Futó utca 43-45. \II. emelet; cégegyzékszáma: Cg.01-10-044934,
statisztikai számjele: 1'3052502_6772.1'1.4-01', ađőszáma: 73052502-2-42,
képviseletében: Karal Péteĺ igazgatőság t^g önallóan) úgyletkotői minősége:
Ingatlanĺrlajdonos II., a' továbbiakban: FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési
Al'p - a továbbiakban egytitt felek - között a mal' napon az alátbbi feltételek
mellett.

PREAMBULUM

A. Önkormányzat és a FI]TUREÁ,L 1. Ingatlanbefektetési A]up o4NB
Iajstĺomszáma: 121'2-9. székhely: 1082 Budapest' Futó utca 43-45. VI.)
között 201'4. szeptember 1,5. napján Ingatlan Cseĺeszeĺzőđés III.
E|őszerződés kerult megkötés rc (,,Előszetzőđés III.')

B. Felek egyezőeĺ tőgzíĺk, hogy az Előszerzőđés III. aLapjáln a T1'6Bljárásra
keniłt soĺ.

C. Elószeuőđés III., 1. pontja szerinti Megállapodás a mai napon módosításĺa
kerůlt atÍa tekintettel, hogy 

^z 
EIőszerződés III. szeĺinti T16 E,ljárás

szabalyut a felek móđosították.

D. Felek egyezőeĺ tögzítlk, hogy a T1'6 E|jfuás szabáůyaĺ módosítani |<ĺváĺjźlk ,
amelyre tekintettel j elen EIős zerzőđés III. módo sítását lÍjá'k aIáL.

I. Előszeĺzőđés III. módosítása

I.1. Szerzőđő felek megá)lapoďnak, hogy az Etőszetzőđés III. 5. pont utolsó
bekezdését az a|átbbíak szerint módosítják:

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté

FUTUREAL l . Ingatlanbefektetési Alap képviseletében: Karai Péter igazgatósźlgi tag /
Ü.:ł.,/

,,qĄ

Ellenjegyző ügyvéd:



,,a Cseres7,erąődés III Elősą7rąődásben Íosklt rendelkeryásek aląjĺźn, ba a FUTUREAL 1.

Ingattanbefektetési Akp aąonkoľmĺźn1ąat tulĘdonát képeyő Csereingatlanok III tula1donát a
n1iluĺźnos értákesítés sonźn negaĺźsárol1a, a Felek aąalbetétekre uonatk'oąő adĺźsuáteli są7rąődássel

egyid{íĺkg adĺźsuételi sąprąődést ktitnek a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetősi Alop Ingatlan
onkoľrránjląat ĺfuttati rneguĺźsárlásáníl is aą inźrgadlí ártékbecslésben rueýatáropott uátelłźron,

kiuĺue ha aąonkoľrzáľl1lyat a FUTUREAL 1-t a rryiluárlos ártőkesítősi páĄláąat rylerteséről
sąlílő képuiselő testi,łleti döntás ruap1át ktjaető 

.ĺ5 
napon beliil írĺźsban értesĺti arról, łlogl a 36ĺ 98-

brsą-u ingatlant nem kíuánja neguásárolni. ',

II. Egyéb nyilatkozatok

2.1'. Szerződő felek megállapodnak, hogy az Ingatlan Cseĺeszeĺzőđés III.
ELőszetzőđés jelen módosítással Írem érintett részei valtozatfan tanalommal
maĺađnak hatáIyban és érvényben.

2.2. Budapest Főváros VIII. kerrilet Jőzsefvárosí onkormányzat Képviselő-
testtrlete [*] határozataval adott felhatilmazást a jelen Ingatlan CseĺeszerződésIII.
E,lő s z erzőđés mó do sítás alźuás źta.

2.3. Szetződő felek Ingatlan Cseĺeszeĺződés III. Elószetződés módosítást, mint
üzleti akaratukkal mindenben mege gyezőt jőváhagyőIag lĺtá.Jľ^ aIá.

Budapest,201'6. ľ]

A jelen ELőszerződést szeĺkesftettem és ellenjegyzem:

Dr. BáIint Tibor tigyvéd
Dĺ. Bálint Tiboĺ Ugyvédi Iĺoda

(1052 Budapest, Régiposta utca 1'2.I/3.)
Ellenjegyzés kelte: Budapest, 2016. rl

onkormanyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében: Karai Péter igazgatósćlgi tag

Budapest Főváĺos VIII. kerulet

J ó zsefv áro si o nkorm ány zat, mint
cseĺélő fél képviseletében

Dĺ. Kocsis Máté polgármesteĺ
Ingatlanĺrlajdonos I.

FUTUREÁL 1.

Ingatlanbefekteté si Alap
képviseletében: Finext Befektetési
Alapkezel ő Záttkörűen Mfü ödő

Részvénytfusaság
képviseli: Kataĺ Péter igazgatősźlgĺ tug

Ingatlantulajdonos II.

ĺ
Ü..' ĺ,'1/

lĄ
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Ellenjegyző ügyvéd:



A FUTUREAL I. Ingatlanbefektetési Álap Letétkezelője a jelen Cseteszerződés III.
E|őszetződés módosítzshoz a 201'4. évi xVI. törvény 64. s (9) bekezdésének Ą
pontja és a 78/2014. (III. 14.) I(orm. ĺendelet 38. s (3) bekezđésére bekezdése
alapjän a b eleegye z ést megadom :

Budapest,201,6. é" ľ] hónap ....ĺapján

K&H BankZľ'.
LetérkezeIő

képviseletében eljáĺ:
Név:.

Beosztás:..

Beosztás:.

Önkormányzat képviseletében: Dľ. Kocsis Máté

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében: Karai Péter igazgatósági tag

Ellenjegyző tigyvéd: i
u, .'! r/
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