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|A 1 40 l 20 16. (VI. 02. ) s",,. hatát ozat melléklete

a Coľvin-Sétány pľojekt keretszerződés kłizös m:gewe,zéssel töľténőLezárásáról szĺiló
MEGALLAPODAS MODOSITASA

mely létrejött egyrésnőI Budapest F'őváros VIII. keľület Józsefvárosĺ onkormányzat
(székÍrelye: 1082 BudapesĹ, Baľoss utca 63-67.; tcirzskĺinyvi száma: 735715; adőszáma:
15735715-2-42; képviseletében dr. Kocsis Maté polgármester (a továbbiakban:
Onkormányzat);

masľésaől a ,,CORVIN'' Ingatlanfejlesztési, ń)pítő és Váľosľehabititácĺĺís Zártköľíĺen
Míĺködő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VIL em.;
cégsegyzéL<szam: 0|-t0-044919; adószám: |3033268-2-42; Képviseletében: TaÍáĺ Tiboľ
igazgatősźtgitag, Fölđi Tibor igazgatősźęi tag egyĹittesen (a továbbiakban: Befektet.ő); es

haľmadrészről Rév8 Józsefváľosĺ Rehabilĺtációs és Váľosfejlesztésĺ Zártköríien Műkiidő
Részvénytáľsaság (székfielye: 1082 Budapest, Baľoss lt. 63-67., cégjegyzélĺszźtma 01.10.
043548, adőszźlIna: |2293005-2-42, statisztikai szamjele: 12293005-74f0-11401, képviseli:
Somfai Ágnes igazgatőság elnöke, Alföldi György igazgatősági tag, a (továbbiakban: Rév8)
továbbiakban egyiittesen,,F.elek'' között az ďulírott helyen és időben.

(A)

(B)

PREAMBTJLUM

A7aitő Felek egyezőenrögzítit hogy azonkoľmányzat, aRév8 és a Befektető egymássď
2003.julius 24-énkeretszerződést ktitöttek (,,Keretszerződés,'). A Keretszęľződés cé|jaa
Coľvin.Sétĺíny Pľojekt két főpľogramjanak segítségével a vaľosrehabiliüáció
megvalósítasa közösségi szereplők és a Befektető egyiĺtftniiktidésével a
Kqetszetződésben részletesen meghatáľozott feltételľęnđszeľben (,,Pľojekt''). A
Keretszerzsdést annak Felei 2005. maľcius 20-aÍI kiegészítették, és egységes szeľkezetbe
foglaltak (a kiegészített Keretszerződés, a továbbiakban: ,,Kiegészített
Keretszerződés').

Fetek egyezően rögzítik,hogy azonkormányzat, a Rév8, illefuę a Befektető köztitt 2003.
szeptembeľ 30-rán ,,MegáIlapodas vételí jog gyakoľlásiíľa töľténő kijelölésľől l. iiteď'
taÍgyú szerződés keľĹilt a|źńrźsra, melyet a Felek 2005. máľcius 20-én szintén
kiegészítettek és egységes szerkezetbe foglďtak (a kiegészített Kijeliilő Szerződés a
továbbiakban:,,Kĺegészített KÍjelölő Szeződés'').

Felek egyezőenrögzítik,hogy az onkoľmĺányzat, a Rév8, illetve a Befektető között 2014.
szeptembeĺ 15. napjan a Kiegészített Keľetszeruódés és Kiegészített Kijelölő Szeľződés
valamint ezęn szeruódések valamint a Projekt Dokumenfumok ďapján Megállapodas jött
létre a Corvin-Sétány pľojekt keretszęrződés közös megegyezéssel tö,rténő |ezaĺástlrő|,
('Megállapodás'')

Felek egyezoen rt)gzítithogy a Megfllapodas végrehajtása keľetében az onkoľmĺĺnyzat
és a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap (MNB lajstľomszĺíma: |21,2-9. székhely:
1082 Budapest, Futó utea 43.45. VI.) között 2014. szeptember 15. napjan Ingatlan
Csereszerződés II. Előszerzőđés került megkötésre (,,Előszerződés II.'')

(c)
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Felek egyezően rogzítlk, hogy a Megállapodás végrehajtása keretében az onkorrĺźnyzat
és a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap (MNB lajstľomszáma: I2l2-9. székhely:
1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI.) kozött 2014. szeptember 15. napjan Ingatlan
Cseręszetződés III. Előszerzódés került megkĺitésre (,,E|őszerződés III.'')

(E) Felek egyezően rcgzítik,hogy az onkoľmanyzat azElőszerzodés II. 7. pontja a\apjźn a
16-||5p016 iktatási szám,ű |evelében éľtesítęttę a FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési
Alapo| hogy 2015. december 23. napjźn keresetet nyujtott be a 1083 Budapest, Szigony
utca 33. B. épiilet folđszint 18. szám alatti lakó bérlőivel szemben, azíĺgat|an kitĺrítéséľe
kötelezés tźtgyában, amelyre tekintettel az Elószerződés II. 7. és a Megĺllapodás 3.7.

pontja szerinti határidő egy éwel meghosszabbodik.

(F) Felek egyezően rogzítik, hogy az onkormanyzat tájékoztatta a Befektetőt, hogy a

Csereingatlanok II. csomagban vannak olyan ingatlanot amelyek tekintetében a
Megállapodás 3.7. és azB|őszerződés II. 5. pontja szeľinti feltételek teljesiiltek illetve
rövid időn belül teljesülnek és a Cseľeingatlanok II. csomag megbontasával
elcserélhetőek.

(G) Felek egyezoen ňgzítlk, hogy a Megĺíllapođás B. alpont ,,A jelenleg még beépített

ingatlanok cseĘe (Cseľeszeződés II. Elószeruódése, Csereszeződés III. Előszeľződése)''
cimu fejezetę szerinti Csereingatlanok II. csomagba tartoző ingatlanokat (Megállapodás
f. szźľrrí melléklete) 3 részre kívanjrák megbontani, úgy, mint Csereingatlanok II/A,
Cseľeingatlanok IVB és Cseľeingatlanok IVC csomagok az Előszeĺzodés II. egyidejii
módosításával.

(H) A jelen Megállapodás módosítas aläítźsźlva| egyidejiĺleg a|áítága keľĹil a jelen

Megáltapodas módosítas ďapjan módosított és egységes szerkezetbe foglalt
EIő szerzľ, dés II. (,,Elő szerző d és II. Módos ítás'')

(I) Felek egyezően rogzitit hogy a Megállapodás 3.16. pontja alapjan T16 Eljaľás
lefolytatĺásĺára keriilt sor. Felęk a T16 Eljarás szabźůyai módosítani kíváéirĺk a tekintetben,
hogy az onkormányzat a FUTUREAL 1.-t írasban éľtesítheti, hogy aT|6 Eljĺínĺsban
az a|betétekrę vonatkozó nyilvĺános páiyazat szerinti adásvételi szerződéssel egyidejiĺleg
nem kívánja megvásarotni a FI.ITUREAL 1 Ingatlanbefektetési Alap Ingatlant. A jelen

Megállapodás módosítás alźirasával egyidejiĺleg a|źlításta keľtil a jelen Megállapođas
módosítas alapjan módosított Eloszerzođés III. (,,E|őszerződés III. Módosítás'')

(F) Felek egyezőenľogzítik,hogy a MegállapodásI/6. szjmrű melléklet,,KözteľĹilet Program''
tészét mó do s ítani kívanj ĺák.

II. Á JELEN MEGÁLLAPODÁS nĺooosÍľÁs cÉlĺĺ.

2.I Felek a Preambulumban előadottakľatekintettel módosítani kívanják a Megállapodást.

III. MEGÁLLAPoDÁS ľĺonosÍľÁsa.

3.L. Szerzóđő felek megrillapodnak, hogy a Megállapodás 3.6. pontja szęrinti Cseľeingatlanok II.

csomag az aLábbi 3 cseľeingatlan csomagľa keľĹil megbontasra:

1.) Csereingatlanok II/A csomag (,,CseľeÍngatlanok WA" vagy ,'Cserc II/A',), amely a jelen

Megáttapodás módosítás t. szźmímellékletét képezi,

//,ĺ'Ů7ĺ
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2.) Csereingatlanok II/B csomag (,,Cseľeingatlanok II/B'' vagy ,,Csere IVB''), amely a jelen
Megállapodás módosíuís 2. szźműmellékletét képezi.

3.) Csereingatlanok IIIC csomag (,,Cseľeingatlanok IvC,, vagy ,,Csere II!C,,)' amely a jelen
Megállapodás módosítas 3. szímú mellékletét képeá.

A Csereingatlanok IľA, Cseľeingatlanok II/B, Cscrcingatlanok II/C a továbbiakban egyiittesen:
(,Cseľeingatlanok II.'), külĺin -kiĺlön bĺĺľmelyiktik ,, Csomag Csereĺngatlanok II.''

A Megállapodás 2. sz.áműmelléklete helyébe a jelen Megĺillapodas módosítěs I.'2. és 3. saámri
melléklętei lépnek.

3.2. Szerzódo felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.6. pontját az alábbíak szerint
módosítjak

,,3.6. Szerződő felek egłezően előadják hogł a cser'eingatlanok másik csoportját lrepezik azok a
jelenleg még beépített ingatlanot amelyeket az onlrormłźnyzat el kíván cserélni a Befelłető
tulajdonát lrepező beépítetlen ingatlanoklcal. A Felek megállapodnak, hogł elcserélik a Befetđető
érdekekségébe tartozó FUTUREAL I tulajdonát képező, a jelen Mególlapodás módosítás 1., 2.
és 3. szdmťĺ mellěkletben meghatározott ingatlancsoport tulajdondt, ąz Önkormdnyzat tulajdonát
Irepező szintén az I., 2. és 3.. szlźmú mellékletben meghatározott ingatlanok illetve társasházt
albetétek tulajdonára (a tovdbbiakban egi)tt: ,,Csereingatlanok Ir,'; lcÍ)lön -külön błźrmetyikĺik
,,Csomag Csereingatlanok II. ").

3.3. Szerzódő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.7. pontját az a|ábbiak szerint
módosítjak:

,,3.7. Áz onlrorrruźnyzat és a FWUREAL I a Csereingatlanok II tekintetében jelen Megdllapodds
módosítás aláírdsával egidejűleg laitelező érvényű előszerződés módosítást (,,Cseľeszerződés
II. Előszerződés Módosítds,,) kôtnelc, mely alapján a végleges csereszerződéseĺĺet, azaz a
Csereszerződés II/A-I, Csereszerződés rI'/B-t, Csereszerződés II/C-t, külön-kijlön azt lövetően
íĘák aIó, hogł bármelyik az onlrormányzat áltąl szolgáhatandó Csomag Csereingatlanok II,
tekintetében teĺj e siiltek ąz al ább í feltételek (,, Cs ere II Feltételek', ) :

. a kitłrítés megtÓrtént

o első bontósi titem végrehajtásra lrerük (vagis csak a fi)ĺdfelszínfeleui
éptiletek lrertilnek bontásra) (kivěve ą 36215 hrsz-u ingatlanból
elcseréIésre lrerlłlő albetételęt, melyeĺret lebontani nem lrell)

o Ą2 ingatlanok sztilaéges telelralakítasa végrehajtásra lreriłlt é's az
o nkormány z at i tul aj do rui C s er e ingatl anok II a Keriil e ti Szab ályo z ás t
Terv szerinti Halakított kivett beépítetlen építési teleknek minőstjlnek
(kivéve a 36215. hrsz-u tngatlant, ahol társasházi albetétek lrpriilnek
ĺźtaddsra, telelrnlakítás nélkÍil).

,,Csereszerződés II/A'', ,,Csereszerződés II/B',, ,,Csereszerződłźs II/C,' a továbbialrban
egłüttesen: Csereszerződések II', külôn-ktłlĺjn bármelyikiik: ,,Csomag CsereszerzőúIs II''.

Áz onlcormányzat vállalja, hogl Csereingatlanok II/Á vonatĺrozdsábąn a feltételek teljesiilését
kôvető 15 napon beltil, de vdrhatóan 2016. jlilius 3I. napjáig, a Csereingatląnok II/B

//
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yonątkozásában afeltételek ĺeljesülését kovető I5 napon beĺĺłl, de várhatóan 20]6. szeptember
30. lupjáig. a Csereingatlanok II/C vonatknzásóban a fekételek teljesülését lrnvető 15 napon
bel'ül, de vórhątóan a meghosszabbodott határidő, ązaz 20]6. december 3I. napjáig, de
ualamenrryi Csomag Cseretngatlanok II. vonatlozásában leglresőbb a meghosszabbodott
hatóridő, azaz 2016. december 31-ig a Csere II Feltételeket teljesíti,.a Csereszerződés II/A-,
Csereszerződés II/B-I, a Csereszerződés II/C-t aláírja, a csere bejeglzéséhez szüIrséges
nytlat|razatokat megteszi, valamtnt az értélrkül(jnbözetet megftzeti. Áz Előszerződés II. 7. és a
Megĺźllapodás 3.7. pontja szerinti eredeti 20]5. december 3I. hątáridő eg/ éwel
meghosszabbodott, ígł a 20I6. december 3I. napja hątóridő, amely Felek lrözös megeglezésével
módosítható.''

3.4. Szęrződó felek megĺĺllapodnak, hogy a Megállapođás 3.8. pontját az alábbiak szerint
módosítják:

,,3.8. Az onlarmónyzat a Csereingatląnok II./A vonatkozásában az onlarmányzat terhére
jelentlrező bruttó 28 477 78I .Ft értékWłlanbÓzetet a Csereszerződés II./A szabályozottak szerint
fizeti meg a FWUREAL l. részére.

Az onkormányzat a CsereWatlanok II./B vonatlrozásában az onlroľmányzat terhére jelentlrező
bruttó 5 474 298 -Ft értékküItjnbĺjzetet a Csereszerződés II./B szabólyozottak szerint Jizeti meg a
FUTUREÁL ]. részére.

Az onlcormányzat a CsereWatlanok II'/C vonatlazásában az onlrormónyzat terhére jelentkBző
bruttó 2 810 507-Ft értékkijlÓnbozetet ą Csereszerződés II./C szabóIyozottak szertnt Jizeti meg a
FUTUREAL I. részére.

A Felek megáIĺapítjálą hog a Csereingatlayok II lôziil a társasházi albetétek ótruházása az
ÁFÁ Tv. vonatlrozó rendellrezése szerint AFÁ mentes. amit a Felek az elszámolás során
me ýlelő en fi głelemb e v e s znek,'

3.5. Szerzodo felek megállapodnĄ hogy a Megállapodás 3.10. pontját az alabbiak szeľint
módosítjak) azzÁl) hogy a Megállapođás 3.10. pontja szerinti hatráľidőlĺľe a Pľeambulum (E)
pontja irányadő.

,,3.10. Ha 2016. december 3l-ig (amely határidő egoldattłan nem hosszabbítható) a Csere II
Feltételeket az onlrormónyzat bórmely Csomag CsereÍngatlan II. tekintetében nem teljesíti
illetve búľmelyik Csomag Csereszerződés II-t nem írja alá vagl 2017. március 3l-ig bdrmelyík
Csomag Csereszerződés II, nem lrerĺil teljesítésre, a FWUREAL I. jogosult az Előszerződés II-
től vagl bármely Csomag Csereszerződés II..től vag/ a Csereszerződés II/A-IóI, Csereszerződés
II/B-től, a Csereszerződés II/C-től elólĺni. Ilyen elállás esetén a FWUREAL I. a
Csereingatlanok II/Á esetében 100.000.000- Ft ôsszegű, a Csereingatlanok II/B esetében
100.000.000- Ft összegíi, a Csereingatlanok II/C esetében I00.000.000- Ft asszeý meghitisulósi
kÓtbérre jogosult az onlarmányzauóI, frłggetlentjl attól, hogl a Csere Feltételek milyen olrból
nem teljestiltek. Az onkormányzat csak aklĺor nem lateles a lajtbért megfizetni, ha a feltételek
teljesülését a Befelaeű vąg/ a FWUfuEAL ]. olrozta, vagl jogszabályváltozós (nem az
onlcormónyzat rendelete) olrozta, vag/ az oĺrozta, hogl a Kormányhivatal bĺźrmelyik Csomag
Csereszerződés II-t 2017. mórcius 3I-ig annak ellenére nem hagłta jóvá, hogł az Önlrormónyzat
a kérelmet bdrmelyik Csomag Csereszerződés II. alóírását lavető 5 munkanapon beltil megfelelő

formában benýjtotta, vagl elutasította. A Felek kijelentit hogł a lrt;tbér összegének a
megállapítasalror figłelemmel voltak arra, hogl a jelen Megdllapodással a Befektető - a
Csereszerződések teljesítěsében bína - a Projelď Dolumentumok alapján az onlrormányzatot
terhelő számos kÓtelezeuség teljesítéséről valamint a késedelem és szerződésszegés miatti
joglrovetkezmények allcalmazásáról mondott le, valamint arra, hogł a Csereszerződés II 
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(CsereÍ,ngatląnok II.) meghiúsulása a Befektető illetve a FUTUREAL l. egłéb ingatlanainak
ěrtékére illetve az egész Corvin sétány fejlesztésére negatív hatással van. A Csere II
meghiúsulósa miatt a fenti k)tbéren túl sem a Befektető, sem a Futureal csoport más vállalata
tovibbi igénnyel nem léphet feL Ha a Csomag Csereszerződés II. bórmelyike jogszabályváItozás
(nem az onkormányzat rendelete) vag/ a Kormdnyhívatal jóváhagłásának hiánya miatt hiúsul
meg (ha a jóváhag,,ás kiadásóra 2017. március 3l-ig nem keriil sor, vag/ a lgźrelmet a
Kormónyhivatal elutasítja), a Felek az alábbi 3.II pontban meghatórozott Alternatív Eljárást
kĺ;telesek lebonyolítani az ądott Csomag Csereingatlanok II. lajlcsÓntjs ótruházásĺźra 2017.
június 30-ig (kivéve, ha a pályózatot bíróság előtt bárki megtdmadja, mely esetben a határidő
2018. június 30). Áfenti lajtbért az onlrnrmányzat aklcor ís lrĺ)teles megftzetni FUTUfuEAL I-nek
ha ą jelen Megźllapodás alapjón a bdrmely Csomag Csereingatlanok II. tekintetében az
Alternątív Eljárás ąlkalmazására kertilne sor, de az onlĺormányzat szerződésszegése miatt (ígł
ĺcülĺjnosen, de nem kizárólag amiatt, hogł az adott Csomag Csereingatląn II. nyilvános
értéIrpsítésére határidőn beltil nem ír ki pĺźlyázatot vag/ nem alapít elővásárlási jogot a Befelđető
áItal kijelolt cégnek) bármelyik Csomag Csereingatlanok II ktjlcsönös átruházásárą nem lrertil
sor. "

3.6. Szerződó felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.1l. pontja Csere II. csomagľa
vonatkozó rendelkezései iranyadóak a Cseľe IIIA, Cseľe II/B és Csere II/C esetén is.

3.7.Szerződő felek megállapodnĄ hogy a Megá11apodás3.12. pont utolsó mondatĺít aza|ábbiak
szerint módosítjak:

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

3.8. Szerz(5dő felek megállapodnak, hogy a Megállapodas 3.23,.3.27. pontja akként
érte|mezendők, hogy a Cseľeingatlan II.-re vonatkozó szabályok esetén, a Cseľeingatlan II-h<ĺz
tartoző báľmely Csomag Csereingatlant II.t kell éľteni.

3.9. Szeruődő felek megálIapodnak, hogy a Megállapodas 3.16. ponda utolsó bekezdését az
ďábbiak szerint módosítják aCsereszerződés III Előszerződés vonatlroaźsában:

,, a Csereszerződés III Előszerződésbenfoglalt rendellrezések alapjón, ho a FWUREAL I. az
onlrormónyzat tulajdonót képező Cseretngatlanok III tulajdonát a nyilvdnos értéIresítés sordn
megvásároUa, a Felek az ąIbetételre vonatkozó ądásvételi szerződéssel egłidejíĺleg adásvételi
szerződést lôtnek a Budapest, 36l88-hrsz-u ingatlan onlmrmónyzat ĺźltali megľasórlasáról is az
irónyadó értékbecslésben meghatározott vételóron, kivéve ha az onlrormónyzat a FWUREAL I-
t a nyilvános értéIrBsítési pólyázat nyerteséről szóló lrepviselő testtileti döntés napját lrijvető 15
napon beILiI írásban értesíti arról , hogł a 36]&\-hrsz-u ingatlant nem kívánja megvásárolni.

3.l0. Fęlek megállapodnak, hogy a 116. számú melléklet . Kiizteľület Pľogľam ľészét az a|áĺbbiak
szeľint mĺídosítják:

Ktizterĺilet/S za|<aszhatár Megvalósulás státusza
Pľáter utca /Futó utca - Bókay u., rit és járda
feltileten aszfa|t burkolat cseréj e, a szükséges
kiegészítő munkákkal,meglévő szsgé|y
újraépítése, víze|v ezetési hibak lokális
megoldása, meglévő közvilágításhźiőzat
szükség szerinti cseľéje, kiegészítése

/
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Práter utca-Bókay - Szigony utca kĺjzötti
köztęrĺilet (árdaszakasz) munka folyamatban

2016.r2.3r

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodźs U6. szálmu melléklete helyébe a jelen
Meglíllapodás módosítas 4. számú mellékletét képezó melléklet lép.

Iv. EGYEB RENDELKEZÉSEK

4.1. Ha a jelen Megállapodás módosítás valamely ľendelkezése a magyar jog alapján
érvénytelen, jogszabáLyséľtő vagy bírói úton kikényszeľíthetetlen, akkor a jelen Megállapodas
móđosítas csak a jogszabálynak ellęntmondó, éľvénytelen, illetve bírói úton kikényszeľíthetetlen
ľészben vĺĺlik éľvénytelenné, és mindez nem érinti a megmaradó rendelkezések éľvényességét és
hatźiyát kivéve, ha a Megállapodás móđosítas az érvénytelen rendelkezés hianyában
értelmez}retetlenné, vagy érthetetlenné válna. A Bęfektető kijelenti, hogy ismen az áľ"|áthatő

szervezetnek anemzeti vagyonĺól szőIő2011. évi CxCvI. tciľvény 3.$ (1) bekezdésének 1.

pontjában foglalt meghatźltozását, s a nemzeti vagyonĺól szőlő 20|1. évi cxCVL tĺirvény 3. $
(1) bekezđésének 1. pontjában foglaltaknak megfelelő át|áthatő szervezetnek minősül.

4.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodas jelen Megállapodás módosítlíssal nem
érintett részei véitozatlan taľtalommď maľadnak hatillyban és érvényben.

4.3. Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testĹilete [.Ťl
hatźroz-atőlval adott felhatalmaaästa jelen Megállapodas módosítas a|źtításźra.
4.4. Szerzóđo felek jelen Megállapodĺás módosítasto mint iizleti akaratukkal mindęnben
mege gy ezot j óvlíhagyó|ag írteil< aLá.

Budapest,2016. [*]

Budapest Józsefuárosĺ Onkoľm ányzat
Dr. Kocsis Máté polgáľmester

,'CoRvIN'' rngatlanfejlesztésĺ, Építő és

Váľosľehabĺlĺtációs Zártkörűen Műkiidő
Részvénytáľsaság

T atar Tibor igazgatősági tag
Földi Tibo t igazgatősági tag

Rév8 Józsefvárosĺ Rehabiľtációs és

VáľosfejlesztésiZrt.
S omfai Agnes ígazgatőság elnöke,
Alföldi Gyöľgy igazgatősĘj tag

.//,
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Fedezet: .dátum: Budapest,2016.

Pénziigyileg ellenj egyzem :

Paris Gyulĺáné
pénzĘyi ĺj;gy o sztźl|yv ezető

Jogi szempontból elle4iegyzem:
Danada-Riman Edina jegyző nevében és megbízasából

dr. Mészaľ Erika
a|jegyzí5

Mellékletek:

1. melléklet - Csereingatlanok IVA
2. melléklet . Csereingatlanok II/B
3. męlléklet - Csereingatlanok IVC
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Csereingatlanok II/A

R.f.kféfłĺ Áľ.|.k.|fśÁoÁŤr. ŕArŕn'.ĺ ..FrpŕÔ|k.k

lngatlan cÍme

Szisonv u- 26
Szisonv u. 28.
rsatlan Összesen

Jnkormánvzat érdekeltsésébe tertozÓ cseretelkeIl" csereinEatlanok és cserełIbetétek

TÖnb

Ingetlan cÍme

ľÖmóu. 18.

136

136

nEatlan tsszesen

HRSZ

ľÖmő u.28. fszt. l

3619s

ľÖmö u.2E. fszt.2.

36t96

Tômb

ľÖmó u. 28. fszt. 3

122

3tátusz

TÖm u. 28. fszt. 6.

HRSZ

res telek

TÖmő u. 28' fszt' 7 .

ilres telek

36260

TÖmó u. 28, fszt, |2,

125

36215101N1

terälet

'etéJek 
.ĺŚs7esen

Önkormányzati tulajdon,
feléoĺtménves. lakott

t25

csereérték tsszesen

k|jelöló Ár Ft/m2
(2010 és 2007 évrł

érvényes írak)

36215totN2

3tÁtu3z

t63

t25

713

3621stItN3

Önkormányzatí tulajdonr1

albetét

1 476

1)ą

362t5t0tN6

68 093

tnkormányzati tulajdonťl
albetét

68 093

t25

kijelô|ó ár KSZ
szerint

362rsl0lN7

terlilet

Önkormän)uatl fu |aJdonu
alhetéf

36215totN12

klje|ôlő ár Ft/m2
(2013 évre

Önkormányzati tulajdon
ál hPłÁf

5 I 954 959

8'74

48 sso 309

tnkormányzati tulajdonri
albetét

lzakértôi e5lségál
Ftlm2

(20r4.0s.26.)

t1'14

100 sos 268

20

Önkormányzati tulajdonťl
albetét

?t 561

kijel|ilő ár KSZ
szorint

5+

79 850
78341

30

sakértôi piaci
érték

(2014.0s.26.)

62 544 314

93

szskÔnoi es|sćgá'
Fttm2

|.^1 A i..Á \

60 92s 41 8

z8

s5 858 ss9
116783 977

AFA"/"

f0

81 786

szeRertor placl
érték

trtla i4aa\

lłFA tarta|om Ft

)1

17) )oÁ

ft

71 481 000

t6 449 863

132296

15081 811

71

31 53| 67Ą

csereérték bruttÓ

Ft

t32296

Áľł "u"

481 000

2 646 000

t24 666

ÁFA tarta|om Ft

4 498 000

't7 375 281

)1

t32296

'70 940 3'70

3 969 000

148 315 6sl

19 299 870

t32296

0

I I 594 000

19 299 8"t0

csereérték bruttő
Ft

0

KĺilónbÖzet

3 704 000

megje5lzés

a

0

0

2 646 000

90 780 870

29 0s7 000

0

n

90 7R0 870

l()í} 5'.łx íx)Í)

-16 245 977

n

2 646 000

0

4 498 000

U

0

BeépÍtetlen ingatlan értéke.

meg|eglzés

0

0

3 969 000

1 l s94 000

0

I I ?gq X7o
0

3 704 000

-12231804

2 646 000

29 0s7 000
1 t9 837 870
-28 417 781

\ł\N
\)
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Csereingatlanok IIIB

BetektetŐ éľdekeltségébe tartozÓ cseretelkek

In8atlan cíne

s2i9nnv lĺ 3()

Inpáf|án 1lśś7eśen

Tómb

Ingat|an címe

Szigony u. 31.*

t?6

HRSZ

Szigony u. 33.*

36197

)e tĐ tozí| cséreteĺl(elŁ cŚereinqłtlĺnÔk és cserPqlhFŕÁŕek

Tômb

Csereérték Összesen

t2s

Az ingatlant keĺesztezi aszabá|yozÄsi vonal. A csereérték a beépĺtetlen ingatlan árábÓl sámĺwa, a telies tenlleÍe vet|

3tÁtu8z

RRSZ

ĺlres telek

36217

t25

terlllet

Önkormányzati tulajdon,
felépĺtményes, Iakott

3tátu32

kije|ô|ő ár Ft/m2
(20t0 ér 2007
évre énényes

ÍżrLl

36216

806
E06

Önkormányzati tulajdon,
felépÍtményes, lakott

68 093

terlllet

kije|ôlő íľ KSZ
szerint

kijelülô ár Ft/m2
(ż013 évre

315

)4 AA2 954
54 882 958

sz8kértói
egységár Ft/m2

<zor{.os36.)

71 561

+zI

kijelô|đ ár KSZ
szerlnt

79 850

74?

71 561

azakértói pIacI

érték
(2014.05.26.)

22 541 7ls

szakértói
c8y3égár Ft/nz
í'otl n. 

'( 
l

64 3s9 I 00
64 3s9 100

30 5s6 547

Áľł z

78 0t9

szaKer.ol plĺc|
érték

.'nl' n< 
'Á 

\

AFA taľtalom Ft

83 074

24 575 8't4

17 376 957
t7 376 957

Árĺ. x

KĺIlÜnb6zet

csereérték brutt6
Ft

tett esvsésár és az átadhatÓ terulet szoľzata

35 472755

ÁFA t8rt8|om Ft

2?

8t 736 05'1

81 736 0s7

60 048 629
-4 310

6 63s 486

csereér.ék bruttő
Ft

)'7

41r

9 511 644

megiegyzés

Jl zl I Jou

16 213 1

^t 163 427

Beépĺtet|en ingatlan értéke.

Szabályozási terv szerint az ingatan
beépĺthetö ter lete (teljes terulet: 429

m2)

\

45 0s0 399

30

megje8yzé3

76161 759

Beépĺtetlen ingatlan értéke.

Szabályozási terv szerint az ingatan
beépĺthetó tertllete (teljes teru|et: 632

m2)

-s 414298

\-\
\)



Cseľeingat|anok IIIC

Reíekfetĺĺ érĺleke|ŕeéqéhe ŕłrłnzłĺ csér.Íe|kék

IngatIan cĺme

Ánáŕhv I lt

nsatlan Összesen

6

TÜmb

In88tlĺn címe

BÓkay J. u. 43.

l) (r

(]łereérfék ćlśś7eśen

HRSZ

ł6?o1

Tčmb

122

stńtu!z

HRSZ

ílréś lé|ék

36238

terůlet

Önkormányzat1 tuIajdon,
felépĺtményes' lakott

3tÁtBz

KJetolo ar ľUmZ
(2010 {s 2007
évre énénya

ÁRą

683

6./l6í15

terĺilet

kije|6|6 ár KSZ
szerint

kijel 16 ár Ft/mż
(20l3 évre

604

44 l?R R75

44 138 875

szakéľtői
egységÁr Ft/m2
(2014.0s26.)

?l

kijelô|ő áľ KSZ
szerint

561

?,n )7q

sakértői piacl
éľték

(2014.0s.26.)

43 222 844

sza|(értÖi
egységÁr ft/m2

54 830 598
54 830 s98

Árĺ y"

87 I 15

szakért6i piaci
éľték

K|l|fihhń'éŕ

Á'FA t8rtatom Ft

52 617 600

14 804261
14 804261

irFA o/o

52 617 600

csereérték bruttÓ
Ft

:f 212 99X

AFA aartalom Fa

2't

69 634 859
69 634 859

14206752

csereérték bruttÓ
Ft

14206752
.597 5ĺl9

megjcgyzés

66 8243s2

66 824 352

>-\

-2 810

Beépĺtetlen ingatlan értéke. Az ingat|an

tnkormányzati tu|ajdon ĺésze 42%o (a

telies tertllet 1439 mf\.

507

negjegyzés



Megállapodás tĺ6. számű melléklet - Kłizterii|et Pľogľam

Közterii|et / Szakaszhatáľ Megva|ósulás
státusza

Szerződés szeľinti
beľuházĺó

Megvalósítás
heruházlíia

Megiegyzés

Futó utca / Práter utca - Ullői út megvalósult tnkormĺánvzat Befektető Teĺepulésrendezési
Szeľződés II.

Kisfaludy utca / Práter utca - Üllói út megvalósult onkormányzat Befektetö Telepĺilésrendezesi
Szerződés II.

Vajdahunyad utca / Práter utca - t'llői út megvalósult Onkormanyzat Befektetö Teleptĺlésrendezési
Szeľzódés II.

Pĺáter utca / Józsefkörut - Futó utca megvalósult onkormĺĺnvzat Befektető Telepĺilésreĺdezesi
Szeľződes tr.

3orvin sétĺĺny / Futó utca - Nagytemplom utca megvalósult oĺkormĺányzat Corvin Sétanv Kft

Nagytemplom ut ca ĺ Pĺźúer lÍca - Tömő utca megvalósult onkormĺányzat Corvin SétrányKft

Corvin sétány /Nagýemplom utca - Leonardo da
Vinci utca

megvalósult Onkormanvzat Befektető Kőzérdekű kötelezettség
válIalas

Tömó utca /Nagytemplom utca - lłonardo da
Vinci utca

mewalósult onkormiáilrfat onkormĺányzat

Nagytemplom utca / Tcimő utca - ulői út megvalósult onkonnĺínyzat Onkormtnyzat

Prátęr utca /Futó utca - Bókay u., út és jrárda

feliileten aszfalt buĺkolat csereją a szĺikséges
kiegészĺtő munkákkal,meglévö szegély
lijraépítése, vízelvezetési hibak lokális
megoldása, meglévĺí közvilágítashalózat szukség
szerínti cseĘe, kiegeszítése

f0t7.06.30 , onkormánrrzat onkormlĺnrrzat lśz^rási szerzódés szerint
Önkormĺányzat beruhaz

Práter utca-Bókay. Szigony utca közötti
közterĺilet munka folyamatban van

2016.12.31 onkormrányzat tnkormanyzat Ĺ,ezźr äsi szęrzódés szerint
tnkormĺányzat beruhaz

Leonardo da Vinci utca / PÍáter utca . Ullői út'
kockakö burkolat elsállításą új aszfalt és beton
pályaszerkezet építés meglévő fi'ldmuĺkĺá'ra'
meglévő szegely újraépítése, jarda asďalt
brľkolat cseréje, közvilágítĺás kiépítése

2017.06.30 tnkoľmaĺyzat tĺkormanyzat I-ezźr ási szęĺződés szerint
tnkonnanvzat beruhaz

Bókay Jĺäĺros utca / Práter utca - Tömó utca,

kockakő burkolat elsállÍtĺásą új aszfalt és beton
p źly aszsrkezet építés meglévó fÖldmunkaľą
meglévö szegély újraépítése' jaĺda aszfa|t

buĺko|at cseréje 
' 
kiizvilágítás kiépítése

2016.12.31 tnkormanyzat tnkormanr"zat I-ęzźr ásí szsrző dés szerint
onkormánr"zat beruház

Tömő utca / l.€onaĺdo da Vinci uta - Szigony
utca, kockakó burkolat elszállításą új aszfalt és

beton pályaszerkezet építés meglévő

ftildmunkáĺą meglévő szegéIy újraepítése' járda
aszfa|t buÍkolat csereją kozvilágítás kiépítés a
Nagytemplom utcától

20t6.12.31 tnkoľmanyzat onkormĺánr"zat I-ezárási szeĺziśdes szerint
onkormanvzat bęruhĺŁ

Jowin sétĺĺny / Leonaĺdo da Vinci uta . Bókay
ĺáĺos utca (beleértve a megvalósult Corvin sétany

I. szakasz k<iai átvezetést a Innardo da Vinci
ltcĺán keresztĺil), sétĺĺny díszburkola!
lövénytelepĺtés, utcabútoĺot közvilágĺtás, a

)eépített tömbök felé esö 6-6 méter szeles sávbaĺl
deiglenes buľkolat' azl, és tr. séüányszakasz
rnnnannińi4ną|c ąnvąohqąmĄ|ątÁna|r neofe|e|ŕíen

20t6.12.31 onkormányzat onkormrłnyzat I-ezfu ási szerződés szerint
tnkormanyzat beruhĺáz

Szigony utca / Práter utca . Tömő utcą útfelüIet

iavítás, új szegély építés, jardaépites, közvilágíLís
!pítés

2016.12.3r Önkormanyzat tnkormanvzat I-ezfu źlsi szeĺző dés szerint
tnkormányzat benůáz

$zigony utca / Ttimő utca - Ullĺíi út elĺnarad onkormĺányzat I-ezfu źlsi szenő dés szerint
Befektetô eltekint

ľömő utca / Szigony utca - Balassa utca elmaĺad tnkormĺányzat Lezáĺ ási szeĺződés szęrint
Befektető eltekint

,:{
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Jalassa utca / Tĺimő utca. Apáthy István utca elmarad onkoľmányzat Iszźlĺ ási szerző dés szerint
BefelĆető eltekint

Ąpáthy István utca / Balassa utca - Bókay Janos

'tca

elrnaĺad onkormányzat Lezźr źsí szęrzödés szerint
Befektető eltekint

3ókay Jáĺros utca / Tiimŕĺ utca - llllői rit elĺnarad Ônkomlányzat I-tú!Í źlsi szerzódés szerint
Befektető eltekint

/
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Iĺgattaĺ Cs eľesze ruődés II. Elősze rzőđés
Mó do s ít ás s al e gys é ge s s z e ľke zetb e fo glaItan,

T.".ly léttejött egyr'észről Budapest Főváros YIII. keľtilet Józsefuáľosi
onkormányzat (székhelye: 1'082 Budapest, Baĺoss utca 63_67.; törzskönyvi
számaz ]3571,5; adőszátna: 7573571'5-2-42; képviseletében: Dĺ. Kocsis Mźté
polgármesteÍ), ügyletkötői minősége: IngatlantulajdonoS I., ^ továbbiakban:
onkormányzat'

mástésztőI a FUTUREAL ,|.. Ingatlanbefektetési Alap, 
^ 

m^gyut jog alzpjőln
létĺejött lngatlanalap, amelynek MNB lajstĺomszáma:1.21'2-9, statisztiku szźtrĺljete:
1'81.13774-6820-91,5-01 , ađőszäma: 1'8113774-2-42,1082 Budapest, Futó utca 43-
45. \II. emelet, amĄet törvényesen képvisel Finext Befektetési A7apkezekő
Záttköđien Mfüöđő Részvénytaĺsaság székhelye 1082 Buđapest Futó utca 43-45.
vI. emeleq cégsegyzékszámz: Cg.01-10-044934, statisztikai számjete: 13052502-
671.2-1'1,4-01, ađószáma: 73052502-2.42, képviseletében: Kaĺđ Péter igazgatőság
t^g onáJlőan) tigylet}otői minősége Ingatlanrulajdonos II., a továbbiakban:
FUTU RBAL 1. Iĺgatlanbefektetési Álap
_ atovźtbbiakban egytitt felek _ között amĺnapon az a|átbbi feltételek mellett.

PREAMBULUM

onkotmá,ĺyzat és a FUTUREAI 1'. Ingatlanbefektetési Áĺ"p (ÄdNB
Iajstĺomszáma: 1,21,2_9. székhely: 1082 Budapest' Futó utca 43-45. VI)
kozött 2074. szeptember 15. napjźln Ingatlan Cseĺeszeĺződés II.
Előszetződés kertiLlt megkotésĺe (,Előszeľződés II.')

E|őszetződés II. 1. pontja szerinti Megállapođás a mai napon móđosításra
kenilt aĺĺa tekintettel, hogy az Előszerzőđés II. szerinti csereingatlanok 3

íngatlancs oftl^gÍa" ftrilön-kiilon bármebokük a,,Csomag Cseľeingatlanok
II') kertilĺrek megbontásra és így a csomagok oná]lőaĺis elcserélhetőek.

Felek egyezően rogzítik, hogy az Önkormányzut a.z Ef,őszerződés II. 7.

pontja alapján a 1'6-1,1,5/2076 iktatási szźrnű levelében értesítette L
FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési Álapot, hogy 201.5. decembeĺ 23. napján
keresetet nyrijtott be a 1083 Budapesq Szrgony utca 33. B. épiiłet foldszint
18. szám alati lakó béĺlőivel szembet\ az ingatlan kirirítéséĺe kotelezés
tángyábaĺ' amelyre tekintetteI az Előszetződés II. 7. és a Megállapođás 3.7.

pontja szerinti hatáĺdő egy éwel meghosszabbodik.

Önkormányzat képviseletében: Dr' Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési AIap képviseletében:
Finext Befektet ési A|apkeze|ő Zĺt.
Karai Péter igazgatőstlgi tag

Letétkeze|ć5, K&H Bank Zrt'
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C.
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D. Felek egyezően rcgzítlk, hory a fenti B) alpontĺa tekintettel azBlőszetzőđés
II-t módosítják és L módosításokkal egységes szerkezetbe Íoglalják
(,Módosított Előszeľzőđés II.,) .

I. feiezet
Cs eľe sz e ruő dés I I. Elő s z e tző dés tátgy át kép ezći ingatlanok

I. Csereingatlanok IIIA csomag:

1.1 a FUTUREAL 1.IngatIanbefektetési Alap tuLaiďonálban áń1ő,

. a Buđapest \IIil' kenileti ingatlan-nyilvántattásbaĺ 36195 helynjzi szásl aJatt

felvett, jelenleg kivett beépítetlen terrilet megjelölésíi,763 négyzetnétet nagysáý,
természetben 1083 Buđapest, VIII' keĺiiłet Szigony atca 26. szám aLatt. tzlá]baÍő,
77.375.2B1.-Ft - a]taJźnos forgďmi adót is magábaĺ foglaló _ csereértékíí ingatJan.

A7ingatlanra a HVB Bank Hungarjl Zrt. ýelenlegi cágneue: UniCredit Bank Hungary Złt.)
jauĺźra j,l<ol,g,s uan be1egeąue 1j 000 000 E,UR és j,źralékai eriáig neĄet a

FUT|.]PEAL 1. IngatknbeÍektet,ísi Alap ktiteles a 16. pont są,erint ttiröltetni.

. a Budapest VIII. kerĹileti ingatlan-nyilvántanásbaĺ 36196 helyrajzi szám alatt
felvett, kivett beépítetlen tertił.et megjelolésíí, 71'3 négyzetrĺéter' nagysás,
természetben 1083 Budapest, \IIII. kertilet Szrgony ltca 28. szäm alatt talá]hatő,

7O.940.370'-Ft - źltzlános foĺgďmi adót is magźtban foglaló _ cseĺeértékű lngatlaĺ
Aąingatlłnra a HVB Bank Hungary Zx. (ielenkga cégneue: UniCredit Bank Hungary Zn.)

1auĺźra egetenleges ľlvlogos uan bę/egeęe lj 000 000 EUR és játullĺkai er{éig meĄet a

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetási Alap kiiteles a 16. pont są,orint tijriihetni.

a fenti ingatlanok a touźbbialęban egĺiittesen: ,,FUTUEEAL 1. Ingatlanbefektetési
ÁLap,Áo c s om ag Inga tlan ok tu kj do nj ogána k ám,l h á$.sánÍ l

!.2 az a|álbbi onkoľmányzai ,,R, csomag Ingatlanok tulaidonjogának
(tulai doni lĺräny aďának) ellenéb en :

. a Buđapest \IIII. kerúL1eti ingatlan-nyilvántattásban 36260 heIyĄzí szám a]an.

felvett, a Cseĺeszerzőđés II. megkötésekor kiveťť beépítetlen teniłet megjelölésű,

874 négyzetrnéter nagysĘ(l, természetben Budapest, VIII. kenilet Tomő utca ].8.

Önkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester Ellenjeryzö ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési A|ap képviseletében:
Finext B efekteté si Alapkeze|ő Zrt.
Kaľai Péteľ igazgatósági tag

Letétkeze|ő, K&H Bank Zrt
/f łiĺ
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sfáÍn alatt talóJhatő, 90.780.870.-Ft - á]ta]ános foĺgalmi ađőt is magában
foglaló cseĺeértékií ingatlan [aą ingatlanra a< Elrził Hĺźllíryti I(ý. jaaĺźra 4
négl ry tm éterre ue ry té,! og uan b ę1.egl e ęue],

. és a Buđapest Főváĺos VIII. keniletJózsefvárosi Önkormányzattlilajđoĺában
ő,17ő, a Budapest VIII. kerĹileti ingatJan-nyilvántznäsbaĺ 362L5 he\yn1zi számű
tátsasházi töĺzslapon nýivźntartott, Buđapest, VIII. kenilet Tömő utca 28. szám
alatĺtaĺsasházbaĺIévő

fszt. 1, . aJati, 3621'5 / 0 / 
^/ 

1, lnelyrEzi számis,, 2.646 .000.-Ft forgalmi érté|<íi |akás,
fszt.2. alatt" 36215/0/A/zhýĺzljziszámű',4.498.000.-Ft forgalmi éttéI<íilakás,
fszt. 3 . alati, 3 621 5 / 0 / A / 3 hý tajzi szánnil' 3. 9 6 9. 000. -Ft forgalrni énél<íi |akás,
fszt. 6. alatĺ, 3621,5 /0 / A/ 6 lnýtajzi száĺnl, 1'1'.594.000.-Ft foĺgalmi étté|<íi lakás,
fszt. 7 . alati, 36215 / 0 / A/7 helyrajzi számil, 3.7 04.000.-Ft foĺgalmi étékűIakás,
fszt.7 2. alati, 3 621, 5 / 0 / A / 1,2 hý njzi számis,, 2.646.000. -Ft foĺgalmi éľréWt lakäs,
ö sszesen 29 .057 .000.-Ft cs ere énékii' tánsasházi kilön níajdonĺa.,

a továbbiakban egpittesen:,,onkorm ányzati A csomag Ingatlanolť,

[I. Cseľeingatlanok IIIB csomaE:

a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap tulaidonábaĺ áń7ő,

a Budapest VIII. keniĺeđ íngatlan-nyilvántanásban 36197 hetynjzi szám alatt
felvett, kivett beépítetlen tenilet megjeloIésű, 806 ĺégyzerrléter' nagyság6,
természetben 1083 Budapest' VIil. kenilet Szlgony utca 30. szźtm ůatt tiláůhatő,
81'.736.057.-Ft - áitaláĺos forgďmi adót is magźlban foglďó - cseĺeéľtékű ingatlan
Aą ingatlanra a HW Bank Hungary Zrt. (ielłnlegi cégneue: UniCredit Bank Hungary Zrt.)
jauĺźra jelýbgiog aan bęfegeąae / 3 000 000 EUR és jĺźrul,íkai er{éig nellet a
FUTUKŻzĺ .ĺ. 

IngatlanbeÍektetĺsi AIap könles a 'ĺ6. pont sąerint ttiriiltetni

a fenti ingatkn a touĺźbbiakban : ,,FUTaREAL l. Ingatlanbefektetési AIap ,,B',
c s om ag Inga tI an tu lq d o n1 ogĺźn a k áĺrĺł h ĺź ý łźní l

az atá,ŕ,bi onkoľmáflyzati ,,B'' csomag Ingatlanok tutaidoniogának
(tulaidoni }ĺĺány adának) ellenéb en:

. a Buđapest \IIII. kenileđ ingatlan-nyilváĺtatásban 36217 heIyajzi szám a|att
felvetĽ, a CsereszeuőđésII./B megkotésekoĺ kivett beépítetlen tertiĺ.et megjelolésíí,
31.5 négyzeĺnéter nagysáý (ĺnajdoni lap szerint 429 m2 ĺégyzetrnéter nagyságű,

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext BefekÍetési A|apkeze|łi Zrt,
Karai P éter igazgatósági tag

Letétkezelo, K&H Bank Zrt.
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amelyből beépítésre száĺt terĹilet 31'5 rn2),természetben 1083 Budapest, Vil.
kenilet Szigony utca 31.. szám alatt taláJhatő, 3t.21'1.360.-Ft - áitaJźtno.s forgďmi
adót is magá,'ban fogtďó _ cseĺeéĺtékíí ingatlan [a7ingatkftra aąEI.IuIU jauára .ĺ8

n ég 7,e trll ő te r n agl s ágĺź te rił le tre u e 79 tí p og ĺź l I fe n n]'

. a Budapest \IIil. keĺrileti lngarJan_nyilvántanÁsban 36216 heLynjzi szárĺ alatt
felvett, a CseĺeszeruőđésII./B megkötésekoĺ kivett beépítetlen terĹił'et megjelöIésíí,
427 négyzetÍnéteÍ ĺagysäý (tulajdoni Lap szennt b3f m2 négyzetrnéteĺ nagyságő,

amelyből beépítésĺe száĺt tenilet 427 Íĺ,2) természetben Budapest, VIII. keĺĹilet
Szrgony utca 33. szám aJatt taLá]hatő 45.050.399.-Ft - altaláĺos foĺgďmi ađót is
rnagában foglaló nélktirl számitott - csereértékií ingatlan [a<ingatlanra aąEI-fuÍÜ

jauĺźra j8 níglrytnáter nagyságlź teriłletre ue7'etékjog állfennJ'

A 36217 és 36216 heĄrĄĘ s4źnĺt ingatlanok telekakkítás keretében eglesítésre kerülnek.

a tovĺtbbiakb aĺ egyútte s en:,, Önko ľm ány z aĺ B c s omag In gatlanok'

II. Cseľeingatlanok IIIC csomag:

!.5. a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap tulaidonáb afl álIő,

Budap e s t VIII. keĺtileti lngatlaĺ-ĺyiv ántattÁsb an 3620I hý njzi szaĺn alatt felvett,

kivett beépítetlen tenilet męjelolésíí, ó83 ĺégyzenléter nagyságű, tetmészetben

1.083 Budapest, VIII. keriilet Apŕtr}ry I. utca 6. szám alattta]áJhatő,69.634.859.-Ft -

áftaláĺos fotgalmi adót is magźtban foglaló - cseĺeértékri ingatlan A<ingatlanra aą

Etnii Hĺźůíąati lft. jauára 1.t nég79tnéteĺre ue77tőpog magassági korlłźtoýs, sĺźusąélesság

eglségenn 10,5 n (iogosult En*l Kft.) uan bę/egeąue

a fenti ingattan a touźbbiakban : ,,FIITUREAL 1. Ingatlanbefektetési AIap ,,C,
cs omag Ingatlan tu @. do,l,sn* k áÍruh á<!źsĺźflí l

!.6. az alálbbi onkoľmáflyzati,,C'' csomag Ingatlanok tulaidonjogának
(tulajdoni hlány adának) ellenében:

. a Budapest \ĄII. kerĹileti ingatlan-nyilváĺtartásbaĺ 36238 hýĄzi szám aJatt

felvett, a Csereszeĺzőđés II. megkötésekor kivett beépítetlen teriilet

męjelö1ésii,7439 négyzetnétet nagyságű, természetben 1083 Budapest, VIIL
kerĹilet Bókay J. u. 43. szám alan. található ngatJan 4200/70000 rulajdoĺĺhányađa,
amely 66.824.352.-Ft - a\ta]átĺos foĺgďmi adót is magáĺban foglaló - cseĺeértéket
képvisel [ą ingatlanra a< Elrzii Hĺźlóąati I!ft. jauára ue7'etép.og uan biegleąue 22

n égl 79 tn é te r n ag sáý te rii Ie ŕre/'

Önkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgámester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektetési Alapkezelő Zĺ.
Kaĺai Péter igazgatósélgi tag

Lętétkeze|ő, K&H Baĺk Zľt.
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a továbbiakban: ,,onkoľmányzati C csomag Ingatlan,,

Áz ,,onkotmányzati A csomagIngatlanoH,, az ,,Önkotmányzati B csomag
lngatlanolť' és af ,,Önkormányzati C csomag Ingat|aĺl' továbbiakban
együttes en:,, Önkorm áĺry zaĺ Ingatlanolť'.

A FUTaREAL 1. Ingatlanbefektetési Al,P ,Ą'' csomag Ingatlanot a
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési AI,p ,,B'' csomag Ingatlanok és a
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési A],P ,,C', csomag Ingatlan továbbiakban
egyůttesen:,,FUTUREÁL 1 . Ingatlanbefektetési Ál"p Ingatlanok''.

Felek jelen móđosításokkal egységes szeĺkezetbe foglalt Előszetzőđés II.-t kötik,
amĄ alapján a Felek a végleges csefeszetzőđést, Lzaf a Cseĺeingatlanok II/A
tekintetében a Csereszeĺződés II/ A-ą Cseĺeingatlanok II/B tekintetében
Cseteszetzőđés II/B-t és a Cseteingatlanok II/C tekintetében a Cseteszerzőđés
II/C_I ktiłon-ktílön, a, jelen Cseĺeszetzőđés II. Elószetződés szerinti feltételek
ađott Csomag Cseľeingatlan [I. vonatkozásában töténő teljestiléséve|aláiĄák.

Á CseľeinEatlanok rIlA csomag, a Csereingatlanok I[/B csomag és a
Csereingatlanok I['C csomag a továbbiakban eg1rtittesen: ,,Csereingatlanok
I['' vagy kiilön-kÍiltin bármelyikiik ,, Csomag Cseľeingatlanok [I'' .

Csereszerzőđés II/A, Cseĺeszetzőđés II/B, Csereszeĺződés II/C továbbiakban
egyiittesen: ,,Csefeszeruődés II.'', kirlon _kríłön bármelyikfü: ,,Csomag
Cseľeszenődés II.,,

Felek egyezően rogzítik, hogy az onkorrnányzai Ingatlanokĺa 
^z 

L 2014.
szeptembet 15. napján aláiÍt Előszetződés II. alźľľásátval egyidejííleg megkötésĺe
keniĺt megállapodás alapján e|ővásźn|ási iog lett megalapíwa a' ..CoRvIN,'
Ingaůanfejlesztési, Építő és Váĺosĺehabthtźrciős Ztt (székhelye: 7082 Budapest,
Futó utca 47-53. vII. em.; cégtregyzékszám: 07-10-044919; (a továbbiakban:
BefektetóJ javfua.

A Felek megáJlapíýák, hog5l a Csereingatlanok II közrił a tátsasházi albetétek
átglhäzás^ uz AFATv. vonatkozó renđelkezése szeĺnt ÁFA mentes' amit a Felek
az elszámolás során megfelelően figyelembe vesznek.

Önkormĺĺnyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektet ési A|apkezelő Zrt.
Karai Péter igazgatósźqi tag

Letétkeze|ő, K&H Bank Zrt.
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2. Á. Cseĺeszeĺződés II./A, Csereszeĺzőđés II/B és a"

Cseĺeszerződés II/c csak valameflny1 
^z 

adott csomagba tartoző tngatlanĺa
együttesen köthető meg, nem lehet részben cseĺélĺri.

3. A felek a csereértékek meghatáĺozásánál,közjegyző által kiĺenđelt Dĺ. Máĺkus
Gáboĺ igazságýgý ingatlanforga|mi szakénő 201'4. év május hónap 26. rrapjźnkeLt
értékbecslés ét vették alapul.

4. '{ feIek tĺđatábanvannak, hory a CseĺeszerzőđésII,/A, a CseĺeszeruőđésII/B
és a Cseĺeszetződés II/C kilön-kriLlön a Főváĺosi Kormányhivatal jőváhagyásáĺa
szotul. Jőváhagyáls Lĺányátban a Csereszerzőđés II./A, Csereszeĺzőđés II/B és a
Cseĺeszerződés II/C nem hatályosul. 'Ąz onkormárLyzat kötelezettséget váJ7aL,

hogy a Csereszerződés II./A, a Cseĺeszetzőđés II/B és a Csereszetzőđés II/C
alźrcásátt és a FUTUREÁL 1'. Ingatlanbefektetési Al"p letétkezelőjének
beleegyezése megadását kovető 5 napon belril kéĺ a F.őváĺosi Kormányhivatal
jőváhagyásźt. Á Kormányhivatal đontésérőI az onkormányfut - annak
kézhezvételétől számitott 10 napon belriI _ kásbaĺ éĺtesíti a FUTUREAL 1.

Ingatlanbefektetési Alapot.

II. feiezet
A Cseľeszeruődés tI. megkötésének feltételei

5. A felek megállapodtak, hogy a CsereszerzőđésII./A-u Csereszeĺzőđés II/B-t és

a Cseĺeszetzőđés II/C-t krjlon-küL1ön azt követően iĄák 3J^' hogy bármelyik
Csomag Csereingatlan II. tekintetében teljesriĺtek az alábbí feltételek , egyúttesen:
(,Csere II. Feltételek' ):

. a kitiĺítés megtöĺtént (az oĺlkorrnányzai Ingatlanok semmilyen
r'észę nincs harmađik személy biĺtokában, illetve harmađik
személynek nincs az onkorĺnáĺyzati Ingatlanok tekintetében
semmilyen jogcímen biĺtoklásra jogu, az onkornányzaĺ
Ingatlanokba senkinek nincs bejelentett székhĄe, telephelye,
ilLandő vagy iđeiglenes lakcíme,tanőzkođási helye) ,

. az első bontási ütem végrehajtásn keniLlt (vagyis csak a
földfelszín feletti éptiLletek kerĹiłnek bontásĺĄ, kivéve a 36215
hĺsz.-ú ingatlanból elcserélésre kenilő ďbetétekeą amĄeket az
onkormányzat csak beköltözésre teljesen alkďmatlanná köteles
tenni, és a 36238 hĺsz-u ingatlan Befektető érđekköĺébe tafioző
cég áItzI tulaj donolt 5200 / 70000 tulaj do n hányadĺáĺak megfelelő
tészt, amely természetben a. telken elhelyezkedő gazđasáĘ
épriĺetnek felel meg, melyeket lebontani nem kell,

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL 1' Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektetési Alapkezelő Zĺt.
- Karai Péter igazgatósági tag

LetétkezeIő, K&H B aľJĺ- Zrt.
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'az ingatlanok szükséges
te\ekalakitasa végrehajtásra keĺilt és ̂ f Önkormányzal7
Ingatlanok a l(eĺrił eĺ Szabaly ozási T erĺĺ s zerint kialakíto tt kiveťt
beépítetlen építési teleknek minőstilĺrek ftivéve a 3621'5 hĺsz.-ú
lrĺgatlaĺ1 aľlol tatsasháĺzi albetétek kerii]nek őttađásta illewe a

36238 hĺsz-u ingatlant ahol az átnlnősítést af, onkcltnányzat.
csak akkor köteles végpehajtatni, ha a ĺrlajdonostáĺs 

^fonkormáÍIyzatot megelőzően lebontj a a 5200/10000 ĺrlajdoni
háĺyađának megfelelő gazđaság1 épuletet, amelýez az
tnkormányzut a szfüséges rulajdonosi jőváhagyásokat köteIes a

felhívás kézhezv ételétől' s zámított 1 0 nap o n b elril kiađni) .

A 3621'5 hĺsz-u Ęatlanban taLáIhatő onkormĺĺyzai tulajdonú ďbetétek
bekoltózhetésĺe vató alkalmatlanná" téteLét mege\őzően a kiifuített onkormányzaĺ
Ingatlanok áJlapotát megfelelőeĺ rcgzíteni ke[ és a Kormánybivatal đöntése
alapján esetleg szükségessé váIő íljnértékeléskoĺ a szakértő az érték
rnegálLapitásakor 

^ 
dokumentźĺlt źlLapotot köteles figyelembe venni, ha 

^z 
a

Ia|<hatatfanná,tettillapotnźl'magasabbértéketeĺedményez.

6. ,\ felek az e\ső bontási ütem végrehajtása alatt 
^zt 

étĺjk, hogy az énntett.

Cseĺeingatlanok II.-t az Önkotmányzat közvetlentił vugy a RévB
kozĺemfüödésével lebontja oly módon, hogy csak az első bontási ütem
végrehajtásan kenil soÍ (vagyis csak a földfelszín feletti épriLletek kenilnek
bontásra). Á FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési AIap vőJlalja a második titemnek
megfeleIő mértékíí bontást, vagyis a foldfelsztn alam épriłetĺnarađványok illetve
tormelék eLtavotitását saját költségéĺe, íg! a bontási kotelezettség e tésze alőI az
onkormányzat mentesúł'. A bontandó Csereingatlanok II első Íázisí bontásának
beÍejezését követően af lngaiaĺ-ĺýlváĺtzttzsban kivett beépítetlen teľĹił.et

megjelölést kell áwezetni.

7. Af onkormáflyzat a 201'4. szeptembet 75. ĺapján aJájt Előszetzőđés Il-ben
váLlalta,hogy tegkésőbb 2015.. december 37-iga Cseĺe II Feltételeket teljesii,2015.
december 31-ig a Csere II szetzőđést alátíĄa és 2015. december 31-ig a csefe

ingatlan-nyilvíntanásba valő bejegyzéséhez szfüséges nyiatkozatokat megteszi és

letétbe hýezí, valamint a' 71'. pontban meghauĺozon hatáľĺ.dőig Żz

értékktilönbözetet megfizeti. 201,5. đecember 23. rrapjźn az onkonĺ,áĺyzat kitirítési
pert indított" 8 a 201'4. szeptembet 1,5. napjźn aláifi eređeđ Előszetződés ll-ben
rneghatźnozott. ezen haĺaĺiđő ,gy éwel meghosszabbodott, 201,6. decembeĺ 31..

napjáig. Az értékkÍilönbözet megfrzetése ebben az esetben is Kormányhivatal áltah
j ővźthagy źtsától szämiton 1. 0 nap o n b elriLl e s edéke s.

Önkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l. Ingatlaĺlbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektetési Alapkezelö Zrt.
Kaľai Péter igazgatósźtgi tag

Letétkezelő, K&H B ank Zrt.

Ellenjegyzö ügyvćd:
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8. '\ felek L jelen Cseĺeszeĺzőđés II. Előszerzőđés III. fejezetében ňgzítk a
Cseĺeszeĺzőđés II./A, Cseĺeszeĺzőđés II./B és Cseĺeszetződ'és II,/C tanaJtnán,
IV' fejezetében ňgzítlk a Cseĺeszeĺzőđés II./A, Cseĺeszeĺzőđés II./B és

Cseĺeszeĺzőđés II./C E\őszetződés vďamint a Csereszerzőđés II./A,
Cseĺeszeĺzőďés II./B és Cseĺeszeĺzőďés IT./C megsztintetéséĺe vonatkoző
megállapodásuk lényeges elemeit.

III. feiezet
C s eľe sz eľződés ek II. taľĺ.a|ma

Cseľeéľték megfiizetése és számlázás

9 . Cseteszetzőđés II / Az

A Cseĺeszerzőđés II/A.-baĺ a FUTLIREAL 1'. Ingarlanbefektetési Alap az 7.']'

pontban felsoĺolt, 14B.375.651.-Ft bruttó összértékű (116 783977.-Ft nettó
összérľékri + 31, 531, 674 .- Ft álta]áĺos forgďmí adőt unaJmaző) ,,FUTUREAL 1.

Ingatlanbefektetési A]"p Á csomag Ingatlanok,' rulajdonjogát nlházza átt az
ÖnkormányzutÍa az,,onkormányzaĺ Á csomag Ingatlanok,, mlajdonjogm,&
ellenében és csereérték krirlonbozet FUTUREAI 1'.Ingatlarlbefektetési 'Ąlap tészéte
töttéĺő megfrzetés ével egyidej űleg.

A Cseĺeszetződés II/A.-baĺ az Önkormĺflyzat az 1.2 pontban felsorolt, 119
837 870.-Ft bruttó összértékri (100 538 000.-Ft nettó összértékrí + 19 299 870 .- Ft
áItaLźnos foĺgďmi ađót tanaJmaző) ,,Onkorrnźnyzaĺ Á csomag IngatJanok',
tulajdonjoýt áuaházza a ,,FUTUREAI 1 Ingatlanbefektetési Álap A csoÍIrag
Ingatlanok,, nrlajđonjogánakellenében a FUTUREAI 1 Ingatlanbefektetési 1'Japn.

10. Csereszeĺződés IIIB:

Á Cseĺeszeuőđés II/B.-ben a FUTUREÁL 1,. Ingatlanbefektetési Álap az 1'.3.

pontban felsorolt, 81 736 057 .-Ft bruttó összérľékri (64 359 100 .-Ft nettó
összértékű + 77 376957.-FtáItalános foĺgďmi ađ&ana]naző) ,,FUTUREAI 1.

Ingatlanbefektetési Ál"p B csomag Ingatlaĺ,, tulajdonjogát nlhánza át Lz
Önkormányzafta az,,Önkormányzaĺ B csofirag Ingatlanok,, rulajdonjo7ź^&
ellenében és csereérték kiiłönbözet FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési .PĺIap tészéte
történő megfizetésével egyiđejűleg.

onkormányzat képviseletében: Dr' Kocsis Máté polgármester

FUTI']REAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext B efekteté si A|apkeze|ő Zĺt.
Kaľď Péter ig azgatósélgi tag

Letétkeze|ő, K&H B arl/< Zrt.

ĺ/
^Ĺ|i/.ł,,/'//
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E|LenjegzČl ügyvéd:
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Á Cseĺeszeĺződés II/B.-ben az onkortnányzat az 1'.4 pontban felsoĺolt,
76 261,759.-Ft bruttó összértékű (60 048 629 .-Ft nettó összénékĹí + 76 21,3130 .-
Ft általános forgďmi ađőt txtalmaző) ,,onkormányzai B csomag Ingatlanok',
tulajdonjogźLt áLtntházzz a ,,FUTUREÁL 7 lĺgaúanbefektetési Álap B csoÍnag
IĺgatJaĺ,, tulajđonjogának ellenében a FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési Alapn.

,l'1' 
. Csereszerződés II / C:

A Cseĺeszetzőđés II/C.-ben a FUTUREAL I. Ingat7anbefektetési Álap az 1'.5.

pontban felsorolt, 69 634 859 .-Ft bruttó összértékri (54 830 598 .-Ft nettó összértékií
+ 14 804 261.- Ft őJtaláľ;ros forgďmi adőt tanalmzző) ,,FUTURE'AI 1.

Ingatlanbefektetési Ál"p C csomag Ingatlaď' tulajđonjoýt nl'házza źn az
onko,,"ányzatĺa az,,onkormáĺyzai C csomag Ingatlan,, ĺrlajdonjo+ának
ellenében és csereérték kiilonböfet FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési /JLap tészéte
torténő megflz etés ével egyidejűIeg.

Á Cseresz erződés II/C.-ben az oĺlkotmáĺyzat az 1,.6 pontban felsorolt, 66 824 352
.-Ft bruttó összéĺtékű (52 617 600._Ft nettó összértékri + |4 206752.- Ft általános
forgalmi adőt tatalmazó) ,,Onkormźnyzai C csomag Ingatlan,, rulajdonjoý
átruházza a' ,,FUTUREAI 1 Ingatlanbefektetési Alap C csomag Ingatlan''
tulajdonjogátnak ellenében a FUTUREAI 1 Ingatlanbefektetési A7apn.

12. A felek a Cseĺeszetzőđés II/ A-baĺ rcgzítk, hogy a szolgáltatzĺdő ingatlanok
csereértékében a2 Önkormányzat terhéĺe jeIentkező bĺuttó 28 477 781 ,-Ft
csereérték kriłónbözetet (a továbbiakban: ,,cseĺeérték ktilónbozeť) az
Önkormányzat legkésőbb a Cseľeszeruődés Iĺ,/A. Koľmányhivatď áltafi
iőváhagyásátőL számfitott 10 napon beliil frzeĺ meg 

^ 
FUTUREAL 7.

Ingatlanbefektetési Arap tészéte a banki áľultulássa]' a K&H Bank Zn-né| vefetett.
10201006-50223677-00000000 bankszán|fua vagy L FUTUREAI 1,.

Ingatlanb efektetési Á]"p lrásban közölt másik száĺ:ťLaszámĺa'.

A felek a Csereszetzőđés II/B-ban rcgzíik, hogy a szolgaltztznđó ingatlanok
csereétékébeĺ az onkotmányzatterhércjelentkező bruttó 5 4742g8,-Ft cseĺeérték
kűönbözetet (a továbbiakban: ,,cseĺeérték ktilönbozet,) 

^z onkorcúnyzat
legkésőbb a Csereszetzőďés II/B. Kormányhivatal áJ:ta]i jőváthagyásátő|
számitott 10 napon beltil Bzeti meg a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési AIap
r'észéte a banki ánatalássa] a K&H Bank Zt-ĺé| vefeteĹt 10201006-50223677.

onkormrányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext B efekte tési A|apkeze|ő Zrt.
Karď Péter igazgatósági tag

Letétkeze|i5, K&H Bark Zĺt,

/i
//ĺ

ĺ1
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00000000 bankszánlán vagy a' FUTUREAL 1.

AI"p tásban közöIt másik szänLaszámĺa.
Ingatlanbefektetési

'Ą felek a Cseĺeszerzőđés II/C-ban rogzítik, hogy a szo|galtatandó ingat]anok
cseĺeértékébeĺ az onl.ormaflyfatteĺhéĺe jeleĺtkező bruttó 2 810 507

,-Ft csereérték kúłönbözetet (z továbbiakban: ,,cseĺeérték krilönbozet') az
onkormányf,Lt legkésőbb a Cseľeszeruőđés II/C. Koľmányhivatal áita|l

iőváhagyásánőI számitott 10 ÍrapoÍr beltil frzeĺ meg a FUTUREÁI 1'.

Ingatlanbefektetési AIap ńszét'e a banki átutalással a I(&H Bank Ztt-néI vezetett.
10201006-50223677-00000000 bankszáĺ";iáĺz v^gy a FUTUREAL 1'.

Ingatlanbefektetési Álap íľásban közölt másik szánLaszámn.

t3. Ha a Kormányhivatal bármelyik CsomagCsercszetzőđés II esetén a
jőváhagyást a vonarkoző Csomag Csereingatlanok II ,íjtaértékelésétőI teszi
függ.ővé, akkor a felek kötelesek az aďott Csomag Csereingatlanok II aktuáüs
foĺgďmi éĺcékéą lehetőség szeĺint 

^ 
koĺábbi értékbecslést végző szakéttővel

meghatÁtoztatti és a cseĺét_ az adott Csomag Cseĺeszeĺződések II értelemszedi
módosításźnal - az akuahzźůt forgilmi értékek figyelembevételével végrehajun (az

érintett Csomag Cseĺeszeĺződés II -t ennek megfelelően módositzn), feltéve,
hogy az értékkv|önbözet összege nem változik több, mint (Đ 20.000.000 Ft-al a

Cseteszerződés II/Á, (ii) 10.000.000 Ft-tzl a CseĺeszenőđésII/B,10.000.000 Ft-
tal a Cseteszetzőđés II/C tekintetében. Ha az énékkvlönbozet valtozása ezen
étté|łlatárokat meghaladja, a|<kor annak a féInek az ításbeh kezdeményezéséte,
akinek a hźltĺányźtfa' 

^z 
értékhirlönbozet ezen éttélłlatÁtoknál nagyobb mértékben

vahtozjk (,Séľelmet Szenvedő Féľ) a felek cseÍe helyett _ az ađott Csomag
Cseĺeszeĺződés II. megszüntetése mellett 

^z 
alábbi e|jfuást (Ąteľnatív

Eliátást,) kötelesek végrehajtan az érintett Csomag Csereingatlanok II.

tulaj donj o gának kölcs önös áltnlházáĺsánz

. Lz onkormányzat a Csere II Feltételeket 201,6. december 31-ig
teljesíti;

. Żz onkornlínyzaĺ Ingatlanok együttesen töľténő értékesítéséĺe a"

kiiirítést követő vw az Altematív E|jáĺást szfüségessé tevő
koniLlmények felĺneniłésétőI (amelý a későbbi) száłnitott 30 napon
b eltĺLl nyilváno s p á,Jy ázatot fu |ĺ a v oĺatko ző jo gszab á}yokb an előirtak
szeĺint,

. az onkoĺĺnányzat sikertelen páIyázat esetén, a płilyízatot minđadďg
ismétli, asígaz &tékesítés sikerĺ,I jáÍ1'

Önkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektetési Alapkeze|ő Zrt
Kaľai Péter igazgatósági tag

Letétkęzę|ő, K&H Bank Zrt.

Ellenjegyzö ügyvéd:
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. ha a FUTUREÁL 1. az Ônkotmánvzat,
rngatlanok rulajđonát a nylLváĺos éľtékesítés során megvásátolja, a
Felek az albetétekre vonatkoző ađásvéteh szerzőđéssel egyidejűteg
ađásvételi szetzőđést kötnek a FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési
Äl"p Ingatlanok onkoľmányf^t 

^Itah 
megvásáiásátőI is az ltányađő

értékbecsl ésben meghatáľozott vétel árĺrn.

L4. Á csereérték krilönbözetĺől a FUTUREAL 1,. Ingatlanbefektetési Ál"p
bankszámůźĄán történt jőváĺtás napjával, mint teljesítési nappal az ÁI"p
e|őIegszárnlát áilit |ĺ az Önkormányzat tészére. A Bejegyzésí Engeđély rigyvédi
letétből történő l<lađása napjávaJ,, mint teljesítés napjálval az onkormányzat az áLta]a

szoLg!ůtatott ingatlanok csereértékének megfelelő összegről számlát őJ]lt ki a
FUTUREÁL I. Ingatlanbefektetési ÄIup tészér'e, míg ̂  FUTUREAL 1.

Ingatlanbefektetési Ál"p az áItala szolgáltatott ingatlanok csereértékének megfelelő
osszeg mínusz az ekőIegszánla összegérőI szátĺ]át á]Litlr<ĺ az onkorrnátnyzat tészérc.
Az Önkotnányzat és a FIJTUREÁL 1. Ingattanbefektetési Álap megállapodnĄ
hogy ezen kettő szánlla követeléseiket egTmással szemben beszámítjfü és ig u

szánLák pénzĘý rendezést nem igényelnek és az egymással szembeni szán]a
követeléseiket a szásĺ]a összegek kölcsönös beszátmitásź.-val- teIjesítettnek tekintik.

Beiegyzési engedély és iigyvédi letét

15. ,\ felek a Csomag Cseľeszerzőđés II. -ben a csereérték kriĺönbözet
FUTUREAI 1 Ingatlanbefektetési Alap részére töĺténő maradéktalan megfizetése
feltételéve| iigyvéđi letétbe hĄezett kĹiłön m1iatkozatbaĺ (,Beiegyzésí
Engedélý) feltétlen és visszavonhatat]an hozzźlján:Iást fognak adti a másik fél
tulajdonjogźnak az áIafa Ínegszetzett Csomag Csereingatlanok II rulajdoruIapjfua
tonéĺő bejegyzéséhez.

15.1 Az adott Csomag Cseĺeszeĺződések II. vonatkozásában a Bejegyzési
Engedélybefl af aJábbiakszerintnyilatkoznak:

. L FUTUREÁL 7. Ingatlanbefektetési Álup feltétlen és

visszavonhatatlarĺ hozzźtjánłIäsźt adja allhoz, hory az 1.7, 1.3., 1.5.

pontokban (adott Csomag Csercszeruődés II. szerint) rcgzített
FUTUREÁL 1. Ingatlanbefektetési Álap Ingatlanokra Buđapest Főváĺos
VIII. kenilet Jőzsefvfuosi onkormányzat1/I ańtný rulajđonjogát csere
jogcímén az lngarJan-nyilvántartásba bejegyezzék és a FUTUREAI 1.

Ingatlanbefektetési Atap tulajdonjogát toroljék.

onkormĺá.ĺryzat képviseletében: Dr' Kocsis Máté polgármesteľ

FUTI.JREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektetési Alapkezelö Zrt.
Karai Péter igazgatósági tag

Letétkeze|ő, K&H Bank Zrt.

/l?,l,ĺ
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. Buđapest Főváĺos VIII. keĺulet Tózsefváĺosi
onkormá nyz^t feltétlen és visszav onhatatlaĺ hozzáljániását zđjz ahhoz,
hogy af 7.2, 1.4., 1'.6. (adott Csomag Cseĺeszeĺzőđés II. szeĺint)
pontokban rogzített Önkotmányzaĺ Ingatlanokĺa (ingatlan trrlajđoni
hányađĺĺ,) a FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Al^p 1/1 ańný
nrlajclonjogát cseĺe jogcímén az lngarJaĺ-nýivántanásba bejegyezzék, és

Buđap es t F ővaĺos VIII. kerĹilet J óz s efrrárosi O nkormány zat tdajđonjo gáĺt

töĺöljék.

15.2 Felek a Csomag Cseĺeszerzőđések II vonatkozásában aBejegyzési Engedély
9-9_9 eĺeđeti péIđźtnyát tigyvéđi letétbe helyezik a Csomag Csereszeĺződések II-t
szetkesztő és ellenjegyző ĘyvéđnéL azt követő 2 settő) munkanapon belril, hogy

az éintett Csomag Csereingatlanok II a Fővarcsi Kormányhivatal á]tal történő
jőváhagyásfuő| szőLó levelet a FUTUREAL 7. IngarJanbefektetési Álap äwette
(,okiľati Letét').

!5.3 Az okiĺati Letétet a letéteményes ügyvé đ az Enesítés I. YLgy af É't.'íté, II.

kézhezvéte\e napján vagy tegkésőbb az eft követő 3 (három) munkanapon belriü

ktadja a Felek tészéte és benýjthaýa a FölđhivataJhoz aBejegyzési Engeđélyt,ha a
11. pont szerinti értékkritönbozet a FUTUREÁL 1. Ingatlanbefektetési Alap 11.

Pont szerinti bankszámIátján jővárcásra kenilt és erről L FUTUREAL 1'.

ingatlanbefektetési Alup írásbeli ĺyilatkozatban értesítette (,Eľtesítés [.') a

letéteményes iigyvéđet,vugy az onkotmányzattásban értesítette (,Eľtesítés II.,)
a letéteményes ůgyvéđet aĺľőI, hogy a 11', pont szerinti összeget a 11. pontban
megjelolt bankszámLaszámn átlľalta és ezen leveléhez csatolja az áĺutalźtst teljesítő

bankeĺedetiigazolźsátazántalźsvisszavonhaatfanmegtöÍtént&őI.

15.4 BejegyzésiEngedéIyek rigyvéđi letétből történő kiadásának előfeltétele,hogy a

361,95, 361'96, 36197 heýajzi száĺnú, ingatlanoLĺa az UĺiCređit Bank javára

bejegyzett teheĺ (egyetemleges jelzálogj"Đ tödése iĺźľirn kérelem a FölđhivatÄhoz
benýjtásra kerúlt.

Felek tötekszenek aÍÍa, hogy a Bejegyzési EngedéIy \<lađása és a cseĺeérték
krilönbozet összeg FUTUREÁI I. Ingatlanbefektetési Ál"p tészéte torténő
megfrzetése ugyaÍrazofl'a napon torténien meg.

!5.5 Bejegyzési Engeđély rigrvéđi letétből törrénő jelen pont szeĺinti |ĺzđása az

adott Csomag Csereszetződés Il.ben záńsának minősril (,Cseľe Zátása, ).

1,5.6 Az okkati Letét vtsszaját 3 (háĺom) munkanapon beIiiĺ a feleknek azt

követően, hogy a letéteményes ügyvédet a felek hi]ön _ krilön vagy egyúttesen

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képvíseletében :
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Kaĺai Péter igazgatósáEi trg

Letétkęze|ö, K&H Bank Zrt.
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értesítették az adott ..o-"*', Cseteszetződés II. -től vaĹő eáźl7ástő|
és megkriLlđték letéteményes ügyvéd'részérc az ađott. Csomag Cser.eszerződés II.-
tőI valő eláLlásĺól szóló alőjrt. eređeti nyiatkozatot is (elállási ĺr1llatkozat vagy
felbontó közös rnegźůlapodás)' amĄ esetben a letéteményes Ęyvéd köteles a
B e j egyz ési En gedélyĺ e täv ezetli' ho gy,,éw ényteLen,, .

Függőben tattás

L5.7. ,Ą' Szetzőďő Felek a Csomag Csereszerződések II alźĺtásápal kérik a
FöIđhivatatt, hogy az onkotmź,ĺyzat és a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Álap
tulajdonjogźĺnak bejegyzéselĺántj kéreImét az lngarJan-nýlľvźntanásĺól szóló 1'997.

évi CXLI. torvény 47 /A. $ (1) bekezđés b.) pontja alapján taÍtsl fiiggőben a fenti

,,Bejegyzési Engedély', ĺl1iarkozat Földhivatalhoz lonénő benýjtásáig de
legfeljebb az lngatJan-nyilvántartásĺól szőIő 1997. évi CXLI. tórvény 47l,{. s (1)

bekezdés b) pontja szednt az éintett Csomag Cserszetződés II. okiĺat ingatlanĘyi
hatősáę1 benýjtásátő| számitom 6 hónapos hatáĺiđő elteltéig.

Peľ-, teher- és igénymentesség

16. A FUTUREÁL 1 Ingatlanbefektetési Álup kötelezettséget vilLaI ana, hogy a

361'95, 361,96, 36197 he\ytEzi számű lĺgarJaĺokat tehermentesíti (elzőJogog
törlése lrárrtl kérelem a FöIđhivataJhozbeadősĺa keniů) a CsereszeruőđésTl/A-ban,
a Csereszetzőđés II/B-ben meghatźnofott cseÍeér.:ék kdrlönbözet megfizetése
ĺapjŕig, đe azt követően, hogy a Kotmányhivatzl jőváhagyta a Cseteszetződés
II/A_t, CseĺeszeĺzőđéslI/B-tafaz a',,FUTUREAI 1 Ingatlanbefektetési AJap ,Ł,,
csomag Ingatlanok'' és a ,,FUTUREÁL 1 Ingatlanbefektetési Alap ,,B'' csoÍIlag
rngatlanok'' PeÍ-, teher- és igen1'mentesen ide nem éľn.e a bejegyezett
vezetékjogokat és szolgalmi jogokat - kenilnek Lf onkormányzat tészérc
átĺu,házásn.

77. A feIek kijelentik és szavato|jík,hogy nem kötöttek olyan szetződést és nincs
folyanatban olyan eljátás, amelynek eĺedményeként L csefe tátgyźt képező
bármelyik ĺrryatlann bármelyik szeuődő felet vagy harmađik személyt illető jogok
vagyterhekkeni]hetnénekbejegyzésrcazlngatlan-ĺyllvánanźsba.

Bittokátn,lházäs

18. Á felek kölcsönösen kotelezettséget vźl|alnak a cseÍe tźngyátképező ingatlanok
bjľtokának másik Íéke vaLő átnlhźaásána. A biĺtokátnlhánásn attőI számitoťt 15

napon belril kerúł sor, amĄ napon a csereérték kulönbözet a FUTUREAI 1.

Ingatlanbefektetési Al"p tészéte megfizetésĺe kertil.

Önkormanyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext B efekteté si Alapkezeĺő Zrt.
Karai Péteľ igazgatósági tag

Letétkezelő, K&H Bank ZrĹ
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t9. Amennyibeĺ valamelý fél a birtok źttr,,lházási kötelezettsége tekintetében
késedelembe esÍIe' tĺgy a késedelem minđen megkezdett napjfua a késeđelemmel
érintett ingatlanok atán a szerzőđést szegő fel köteles az éĺintett ingatlanok
cseĺeértéke 0,1. o/o-ának megfelelő összeg{í késeđelmi kötbért frzetn a másik féInek,
amely a felmerĹilésekor esedékes.

Illeték és köItségek viselése

20. A vagyonátĺuhźaási ilIetéket minkét fé| az alta]a Ínegszetzen ingatlanok után
vise]i azzal, hogy Budapest Főváros VIII. kerrilet Jőzsefvátosi Önkotmáĺyzatat az
illetéktorvény 5. s (1) bekezđésének b.) pontja a|apjáĺ teljes személyes
illetékmentesség illeti meg' ezért. illetékfizetési kötelezettség Írem teĺheli. A
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy mint lngarJanalap Lz
illetékekĺőI sző|ő 1990. évi XCIII. törvény 23/A, $-ban foglalak alapjőn
keđvezményes' 2 o/o mértékű' vagTons zeĺz ési illeték frz etés éte j o go sult.

21. A felek a saját olđalukon viselik a jelen Előszerződés és a Cseĺeszerződések
szeĺkesztésének, e|7eĺjegyzésének és a földhivatal előtti képviseletnek a költségeit
és ugyvéđi munkađíját. Á nrlajdonosvaltozás ingatlan-nyilvántaĺtásban va]ő

átwezetéséĺek dlját a felek az źůtal,lk megszetzett. ingatJanok száma alapjáĺ a sĺját
oldďukon fizetik meg.

Késedelmi kamat

22. A fizetési kótelezettség nem teljesítése esetén' a késedelem idejére a máslk féL

az MNB áItaI kozzétett jegybanki alapkaÍTlut +8 o/o méľtékri késedeImi kamatot
érvényesíthet.

IV. fejezet
A Cseľeszetzőđés II. Előszerződés és a Csereszetződés II. megszüntetése

Előszeruődés II.vagy Csereszeruődés II. megszegése miatti eIáJ7á.s

23. Ha a 7. pontban meghatátozott iđőpontig 
^ 

Csere II. Feltételeket az

tnkormányzatnem tďjesíti bármely Csomag Cseĺeingatlanok II vonatkozásátban,
illetve a 201'6. december 37-ig a CsomagCseteszetzőđések II bármelyikét, nem
o,!^ uIá,, Csomag Csereszeĺzőđések II- bĺíĺĺnelyike tekintetében a cseÍe ingatlan-
ĺyivántartźtsba való bejegyzéséhez szúkséges n1nlatkozatokat nem teszi meg a 72.

pontban meghatfuozotthatÁĺdőig az értékkrilönbozetet nem fizeđ meg, vagy a 4.

pontban meghataĺozotthatándőiga Kormányhivatal jőváhagyátsát nem kéĺi meg, a

Önkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektetési A.lapkezeló Zrt.
Kaĺai Péter igazgatósági tag

Letétkezelő. K&H B ank Zĺt.
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FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Al"p jogosult a Cseĺeszetződés II.
Előszerzőđéstől és/vagy bármelyik Csomag Cseĺeszeĺzőđés II.-tól elá]lĺri. Ilyen
elďIás esetén a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési ÁI"p a Csereingatlanok II/A
csomag tekíntetében 100.000.000.-Ft (százmilJlő forinQ összegíí, a Csereingatlanok
Wg csomag tekintetében 100.000.000-Ft (százmillló forint) osszegíí, a
Csereingatlanok II/c csomag tekintetében 100.000.000-Ft (százmiLhő foĺinQ
osszeg{í meghiúsulási kötbéĺre jogosult az onkotmányzaľtól, függetlenril attő!,
hogy a fenti kötelezettségek milyen okból nem teljesiltek.

'Ą.z Ö nko trnáĺy zat v il7a7ja, hogy C s eĺeingat]anok II / A v o natko zásőlbaĺ a feltételek
teljesülését kóvető 15 napon belul, đe várhatőan 201.6. július 37. napjźig a
Csereingatlanok II/B vonatkozásäbaĺ a feltételek teljesriłését követő 1.5 napon
beltil, đe várhatőan 2076, szeptember 30. napjíĘ a' Cseĺeingatlanok II/c
vonatkozásában a feltételek teljesúrlését kóvetó 15 napon belrjl, đe vathatőan a
meghosszabbodott hatáĺdő, azaz 201'6. december 31'. napjáig de va]amennF
Csomag Csereingatlan II. vonatkozäsában legkésőbb a meghosszabbođott
hatÍľľrdő, azaz 201,6. december 31-,8 a Cseĺe II Feltételeket teljesíti, a
Csereszeĺződés II/A-, Csereszerződés II/B-I, a Csereszetződés II/C-t aláiĄa, a
cseÍe bejegyzéséhez szfüséges nyllatkozatokat megteszi' va]amint az
éĺtékkriLlönbozetet megfizeti. Az E|őszetzőđés II. 7. és a MegáIlapođás 3.7. pontja
szeĺinti eređeti 201'5. đecembeĺ 31.. hatźndő egy éwel meghosszabbođott, Ęy a
2016. december 37. napja a. hatáĺiđő, 2me1y Felek közös ffiegegyezésével
módosítható.
24. Csereszeruődés II. Előszeruőđés vagy bármelyik Csomag Cseteszeĺződés II.
tekintetébefl' a' szetződésszeges miatti elá]lásn csak akkoÍ vaÍr lehetőség, ha a nem
szetződésszegő ÍéL a szetződésszeges orvosolásánalregalź.ůb 30 napos póthatíridőt
biztosított, de az is eĺedménytelenül telt el.

25. Az onkormáiyz^t csak akkoÍ nem köteles a kötbéĺt megfizetn,ha a Csere II.
Feltételek meghiúsulásźtt a Befektető vagy a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési
Álap, vw jogszabáhyvźitozás (ĺem az onkorĺnőayzat ĺenđelete), Yä1Y az okoza,
hogy a Kormányhivatal bármelý Csomag Csereszetződés II. -t2017. máĺcius 31-
ig annak ellenéĺe ĺemhagyta jővá,hogy ĺz Önkotmá,flyz^ta kérelĺrret a 4. pontban
meghatźnozott. hatźndőig megfelelő foĺĺnáĺbaĺ benýjtotľa, YW azt a
Kormányhivatal eluasítottz, de ebben az esetben a Felek az Altetnaűv Eljátást
kotelesek végrehajun.

Á fenti 23. pontban meghatatozott kötbért az Öĺ.'kotmányzat akkor is köteles
megfizetni" ha a jelen Szeuőd,és uL"pjá^ a Csomag Cseteszetzőđések II.
báĺĺnelyike megkötése Írem töľténik meg, azoĺban af' Alternatív E,ljárás
a]ka]rĺazására kerijlne soŕ' de az tnkormányzat szetződésszegése (így krilonósen,
Önkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgĺĺrmester

FUTUREAL I. Ingatlanbefektetési AIap képviseletében:
Finext Befektetési A|apkeze|ł5 Zrt'
Kaľai Péter igazgatósági tag

Letétkezelő, K&H Bank Zrt.
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de Írem |<lzárőtag arriztt, meÍt az onkormányzatł' Csere II feltételeket
201'6. decembeĺ 37_ig nem teljesíti, nyilvános értékesítésérc 201'7. jarruár 3t_ig
nem ír I<ĺ pályázatot vagy nem aLapít eIővásźnlási jogot a Befektető javára) és

emiatt a Csere II Ingatlanok (II/Á és II/B és II/ C csomag) kölcsönös
źtnlházásĺtra 2017. június 30-ig nem keni{. soÍ. (Az adott Csomag Cseĺe II
Ingatlanok kölcsonös átruhźnásáĺameghatarczott2017. június 30-ihatáĺdő 2078.
június 30_nmóđosu1, haapáIyínatotbírósáęeIőttharmadik személy rnegámaĄa.)

A fenti 23. poĺtban meghatátozott kótbért az onkotmányzat akkoĺ is köteles
megfizetni, ha Csomag Cseĺeszetzőđések II bármelyike megszüntetésĺe kerul és az
ÁIteĺnatív Eljátás a]kilmazásáĺa keniIne soÍ' de az onkormáÍayz^t
szetzőđésszegése (így krilönösen, đe nem klzáńlagaĺniatt,mefr,az tnkormányfat^
Csere II feltételeket 201ó. đecembeĺ 31,-ig nem teijesíti, nyilvános éĺtékesítéséte
2017. január 31-ig nem ír |ĺ páIyázatot vagy nem ďapít e\ővásárlőtsi jogot a
Befektető javfua) és emiatt a Cseĺe II Ingatlanok köIcsönös átn:házásátra 2017
augusftus 31'-ig nem kertiĺ sor. (Az ađott Csomag Cseĺe llIngat7anok kölcsonös
áttllhánására megha(aĺozott 2017. augusztus 37-i hatźnđő 201,8. augusftus 3I-n
móđosul, ha a pźlyáfatotbirősźę előtt harmadik szeméIy megtátmadja.).

Áz Önkormányzata meghiúsulás miatt kótbér frzetéséte akkor is köteles, ha

o a páJyázat a|apján a l<lítáĺstőL számitott 1'20 ĺapon belril nem hiĺdet
eĺedményt,

. a páIyázat etedménytelensége esetén a' koľábbi pőJyázat
eĺeđményhiĺdetésétől (.,"gy ha a pályázat eredménŕt pedik, a
jogeĺős ítélet meghozztalátőI) számĺtott 60 napon nem ír ki úi
páIyázatot,

r ismételt eređménytelenség esetén a páIyáztatást a Íeĺĺ batáiđőkkel
mindadđig nem ismétli meg, arnigpáiyźnat etedményesen záru| azzal,
hogy a második eĺedménytelen páIyánatot követően az
o nkormá ny f Lt kö teles új, kiválas ztott s zakértő általa meghatáło zott
forgďmi érték a|apján folytatni a p áIy źntatást.

26. A felek kijelenĺk, hogy a kötbér összegének a megállapítisakot figyelemmel
voltak ana,hogy a Befektető - a Csereszeĺzőđések teljesítésébenbuva - aPrcjekt
Dokumentumok alapjáĺ 

^z 
onkormányzatot terhelő számos kötelezettség

teljesítéséńI va|arĺint a késedelem és szeruőđésszegés miattí jogkövetkezmények
ilkilmazátsáról mondott le, valamint aĺra,hogy a Cseteszeĺzőđések II meghiúsulása
a Befektető illetve a FUTUREAL 1. Ingatlan Befektetési Álap egyéb ngatlanunak
értékére illetve af egész Corvin sétány fejlesztésére negatív hatássa] van. A

onkoľmanyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL I. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektetési Napkeze|ő Zrt.
Kaľai Péter igazgatósági rag

Letétkez'eló, K&.H B ank Zrt.
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Csereszerződések II. meghiúsu]ása miatt a feĺĺd kötbéĺen túl sem a Befektető,
sem a Futureal csopoft ĺľlás vá]lalata további igénnyel nem léphet fel.

Csereszerződések II. megsziintetése egyéb okból

27.Bfumelyik féljogosult eláIlĺi bármelyik Csomag Csereszerzőđés II.-től a másik
fé|hez jntézettnyllatkozattal akkoĺ is, ha:

a) f017. év március hónap 31.. napjĘ aFővát,osi Kormányhivatal jőváhagyása
nem áĺl rendelkezésĺe, amely hatźĺoLdő értelemszerűen módosul a hatjnđők
meghosszabbitásźtĺak a jelen Ekőszetződésben szabaľyozott esetei szerint
feltéve, hogy az Önkormáĺyzat a kéĺelmet a 4. pontban meghatÁrozon
időben, az e|őín fotmźtban bený|totta;

b) a Főváĺosi Kormányhivaal a jőváhagyísát nem ađja meg (a kérelmet
elutasította),

Đ Fölđhivatal bámelyik Csomag Csereszeĺződés II. bejegyzési kéĺelmét
jogerósen elutasítja és ̂

z 
eluasíťás oka szerzőđésmóđosítással sem

oĺvosolható,
d) a Fővźtosi KormányL.ivatal a jőváthagyást az ađott Csomag Csereingatlanok

II újraértékelésétől teszi függővé és az ýnéĺ:ékelt szakértői vélemény szerint
az értékkrilonbözet a' 1'2. pontban meghataĺozott mértéknél nagyobb
éĺtékben kerĹil megbatatozáua és a Sérelmet Szenvedő Fél Álternatív
E|jánástkezdeméĺyez,

Đ FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Al"p IngarJanta az IJnCređit Bank
javáta bejegyzett teheĺ (egyetemleges je|zálog;1og) toĺlési engeđélyét a bank
ĺem adja meg.

A jelen 27. pont a), b), c) és d) pontjában meghatarczott esetben az előJ7ást

követően a Felek az AltetnaĺvELjfuást kotelesek lebonyolítani.

Cs eľe s ze tződés II. Elősz eľződés megsztintetés e

A Csereszeĺzőđés II. Etőszetződéstől minđkét fél jogosult elállĺri, ha a
Megállapodás, vagľ Cseĺeszerződés I. bármelyik fél, e|á]Iása vagy közös
megegyef éssel vaIó megszüntetése (feIbontás a) foLýĺ megszűnt.

onkormrĺnyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében:
Finext Befektetési Alapkezelő Zľt'
Kaĺai Péter igazgatősági tag

Letétkezelő. K&H Bank Zĺ.
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V. Feiezet
Egyéb nyl7atkozatok

29. L felek ismerlk az ingatlanoknak jelen móđosítással egységes szerkezetbe
foglalt Cseĺeszerzőđés II. Előszerzőđés alőnásának iđőpontiábaĺ éwényes ađatut
ana]maző tulaj đoni lapokat.

30. 'Ą. felek kijelentik, hogy egymással szemben semmilyen ađatot, köriiłménytv^gy
tényt a másik fél elól nem titkoltak eI, illewe el Írem hallgattak, amĄ a

cseteszetződéssel kapcsolatos kötelmek teljesítését és jogosultságok gyakorläsát
utóbb korlátozná', vagy |<lzźttná. 'Ą. felek a Csereszenőđés II. Előszeĺződéssel
kapcsolatos valamennyi lényeges kérdéstől egymást tájékoztatták, ezért. kijelentik,

hory eĺre figyelemmel utóbb egyik szerzőđő fél sem hivatkozhat az E,Lőszetzőđés

érvénytelenségéĺe téveđés vagy megtévesztés jogcímén.

31. Á felek a jelen Csereszeĺződés II. Előszeruőđés szerkesztéséĺe, ellenjegyzéséte

rnegbaást és meghata|mazást ađnak a Dĺ. Bálint Tiboĺ Ügyvéđi lĺodának
(székhĄe: 1052 Budapest, Régipost^ lf,tca 1,2. I. emelet 3., képviseli: Dr. Bálint
Tiboĺ úgyvéd).

32. A felek kijelentik, hogy a jelen Cseĺeszeĺzőđés II. Előszeruődés vďamenný
tátgyköńbeĺ részletes ios felvilágosítást kaptak a szetkesztő és e|lenjegyző

ügyvédtől.

33. A felek kijelentik, hogy a Csereszerzőđés II. Előszerzőđés mindenben az

ügyleti akantllkat ĺiü<ĺözĹ megerősítik, hogy a szetzőđés tartalma minden
tekintetben meýlel az ugyvéđnek adott utasításuknak.

Budapest Főváĺos VIII. kertilet Jőzsefvfuosi onkormáĺyzatKépviselő-tesnilete [x]

hatatozatźtvaJ' ađott felhata]mazást a ielen móđosíľásokkď egységes szetkezetbe

foglalt Cseĺeszeĺ zőđés II. Elősze tzőđés a|źĺĺásán.

34. A FUTUREÁL 1. Ingatlanbefektetési Álap kijelenti, hogy Magyarotszágoĺ
b ejegy zett jogi s zemély, az Ö nkotmőny zat kij elenti, hogy j ogi személy.

35. Á FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Álap kijelenti, hory ismeri az árlítrhatő

szervezetnek a nemzeti vag5ronĺól szőIő 201'1'. évi CXCVI. törvény 3. s (1)

bekezđésének 1'. ponýáhan foglďt meghatźnozásźt. 'Ą. FUTUREÁI 1..

Ingatlanbefektetési Ál"p kijelenti, hogy a nemzei vagyonĺól sző|ő 2077. évi

CXCVI. törvény 3. s (1) bekezđésének 1.. pontjában foglaltaknak megfelelő

álr]áthatő sfeÍ\ĺ ezetÍLek minősriLl.

Önkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL 1. Ingatlaĺlbefektetésí Alap képviseletében:
Finext BefekÍetési Alapkezelö Zrt.
Karai Péter i gazgatósźlgi tag

Letétkeze|ő, K&H Bank Zrt.

Ellenjeryző ügyvéd:

.//

rĺł: ĺ
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36. ,\ jelen Cseĺeszeĺzőđés II. Előszeĺződésben nem szabáůyozott kérdésekĺe a
Ptk. szabźlyal' az lränyađőak.

'Ą Megállapodás és a jelen Cseteszetződés II. Előszeuődés tekintetében'az adott
tárgyköĺben a Felek a ĺészletesebb szabalyokatveszik figyelembe.

37. A Csereszeĺződés II. Előszerződéssel és a Cseĺeszerzőđés II-veI kapcsolatos, a
felek kozĺi vagy valamely fél tészérc ađaĺđő minđen értesítés, utasítás, felhívás,
követelés vagy kozLés csak lrásban történhet és csak atkoĺ érvényes, ha a fejlécben
megjelölt címre kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlottlevélvagy fax Íoĺĺnátjźtban.
Ha az ajánLott levél ,,nem kereste'' ielzéssel étkezlk vissza, agy azt a posuĺa ađást
követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. 'Ą fenti értesítési címét a Íél- a másik
féLhez iĺtéz ett egyoldďú nyiatko zaľtď megválto ztathaýa.

38. Felek megállapodnak, hogy a Csereszerzőđés II. Előszetzőđéssel és ̂
Csereszer ződések ll-vel, kapcsolato s kozotnik felmeĺúLlő valamerrný vitás kérdést
egymás kozött közvetlenril, békés úton kísérelĺrek meg rendezni. '\mennyiben a
békés ĺenđezés ésszerí3 időn beliił nem vezet eredményĺe, a felek megállapod''"Iq
hogy a Csereszetzőđés II. Előszeruőđés és a Cseĺeszeruődések II megszegéséből'
megszűnéséből v^gy érvénytelenségéből eredő jogmtźlt, érđekellentétet vugy
követeléstl<lzáĺőlag a Polgáĺi perrenđtanáxő| szőLő 1952. évi III. torvény szabáJyu
szerint hatáskóĺrel és illetékességgel ĺendelkező ĺendes Ínugyat bítősĘ űqá^
ĺendezik.

39. Ha Cseteszetzőđés II. Előszetződés vagy a Csereszeĺződések II. vatamely
ĺendelkezése a ÍnagyaÍ jog alapján érvénytelen, jogszabáIysénő vagy bfuői úton
kikényszeĺíthetetlen, akkoĺ a jďen szetzőđés csak a jogszabőJynak ellentrnondó,
érvénytelen, illetve bíÍói úton kikényszeríthetetlen részben válik éĺvénytelenné, és
mindez nem éĺinti a megmaĺ.ađó rendelkezések érvényességét és hatźlyáą kivéve,
ha a szetződés az éwéĺyte|en ĺendelkezés hlányában értelmezhetetlenné, vagy
érthetetlennéváIna.

40. Jelen Csereszerződés II. Btőszeruődés és a Csereszeĺződések II klzfuő|aę
ításbaĺ, mindkét féI hozzájániásával módosítható. '\ Cseĺeszeĺzőđés II.
E|őszetződésben és a Cseĺeszetződések ll-ben szabalyozott kéĺdésekben az ín. tt
szabáIyoktől csak valamenný fél egyetértésével lehet eltémi.

41. A felek a jelen Csereszerzőđés II. Ekőszeruődést _ mint akararukkal mindenben
rne3egyezőt _ felolvasás és éne|mezés utan sajátkezűIeg helybenhagyólagalźńnálk.

Önkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képvise|etében:
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Kaľď Péter igazgatóstlgi tag

Letétkezęlő, K&H Bank Zrt.

//

?,.i ĺ
Ĺ.n

Ellenjeryzi ĺtgyvéd:
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42. A Cseĺeszeĺződ,és II. Előszerzőđést szer'kesztő és ellenjegyző ügyvéđ
an,ísítjz, hogy a jelen szerzőđés a' Felek kinyilvánított aka:'z;tanak és a
jogszabźlyoknak megfelel, továbbá, hogy a szetzőđésben megjelolt Felek alőĺrása
valóđi.

Budapest 2AL6. .

Budapest Főváĺos VIII. kerůlet FUTUREAL 1.

Jőzsefvátosi onkormányzat,mint Ingatlanbefektetési Alap
cseĺélő féIképviseletében képviseletében: Finext Befektetési

Dr. Kocsis Máté polgáĺmesteĺ Alapkeze\ő zfurköíien Mfüöđő
Ingatlannrlajdonos I. Részvénýsaság

képvis eli: Katu Péteĺ igazgatősźę1 tag
Ingatlanrulajđonos II.

Á jelen E|őszerződést szeĺkesutettem és ellenjegyzem:

Dr. Báĺint Tibor tigyvéđ
Dĺ. Bálint Tiboĺ Ügyvédi Iroda

(1,052 Buđapest, Régiposta utca 12. I / 3.)

Ellenjegyzés kelte Budapest, 201'6.

ĺ/
c/t:,/

hn
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Á' FUTUREAL I. Ingatlanbefektetési AIap Letétkezelője ajelen CseĺeszerzőđésII.
E,(őszeĺzőđés módosításhoz a 201,4. évi x\rl. torvény ó4. s (9) bekezdésének Ą
pontja és a 78/2014. (III. 14.) Korm. ĺendelet 38. s (3) bekezđéséĺe bekezdése
aLapján a b eleegye zést Ínegadom:

Buđapest, 2016, év ........hónap .... napján
K&H BankZr..

LetétkezeIő
képviseletébeĺ elját:

Név:
Beosztás:

Név:.
Beosztás:.

Melléklet:

,l'. száĺríl: Ingatlanok TAKARNET rends zenőIlehívott rulajđoni |apju
2. számű: Budap e s t F őv áno s Ko rmányhiva tn]a áJtaI BP- 5D / 0 0 1 / 0 407 2 / 3 / 20 1, 4
száĺnűhatátozata

/
cĺ:;ł,ĺ

ĺ/.
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Ingatlan Cs ere s z e tző đés I II. Elős z eľz ődé s Módo sít ás a

T".ly létĺejött egytészrőI Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvátosi
onkormáflyzat (székhelye: 7082 Budapest, Baĺoss utca 63-67.; töĺzskönyvi
szaĺnaz 73571,5; ađőszáma: 7573571.5-2-42; képviseletében: Dĺ. Kocsis }l{.áté

P..o1gáÍnesteĺ), ügyletkötői minősége: Ingatlanĺrlajdonos r., Ż továbbiakban:
onkoĺĺnányzat,

másr'észtő| a FUTURE'AL 1. Ingatlanbefektetési Alap, a' m^gy^Í jog alapjźtĺ
Iétĺejött ĄarJanalap' amelynek MNB lajstĺomszáma 1'21,2-9, staíszĺkaĺ számjeLe:
1'81'1.3774-6820-91'5-0,l., adőszźĺrna 1'871'3774-2-42' amelyet törvényesen képvisel:
Finext Befektetési ÁlapkezeLő Zátkoifueĺ Mfüödő Résménytársaság, székheIye:
1,082 Budapest, Futó utca 43-45. VI. emeIet; cégegyzékszáma: Cg.01-10-044934,
statisztikai szátmjeLe: 73052502-6712-1,1,4-07, ađőszáma: 13052502-2-42,
képviseletében: KaÍaJ Péter igazgatőság trg onőJlőaĺ) ügyietkötői minősége:
Ingatlann.rlajdonos II., a továbbiakban: FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési
Al"p _ a továbbiakban egyĹitĺ felek - között a mu napon az alálbbi feltételek
mellett.

PREAMBULUM

A. onkormányzat és a FUTUREAI 1,. Ingatlanbefektetési Ál"p (1\4NB

|ajstrcmszäma: 1,21'2-9. székhely: 1082 Budapesą Futó utca 43-45. w.)
között 201'4. szeptembet 75. napjźn Ingatlan Cseĺeszeĺzőđés III.
F-Lő s z etzőđé s kertiLlt megkö tés rc (,EIősz etz ő đé s I I I.' )

B. Felek egyezően rcgzítk, hogy az E|őszetződés III. alapján a T1'6BLjźnásta
kerüłt soĺ.

C. Előszerződés III., 1'. pontja szeĺinti Megállapodás a mai napon móđosításĺa
keĺü]t 

^tta' 
tekintettel, hogy 

^f 
Előszerzőđés III. szerinti T1'6 EIjfuás

s zab áJy att a felek módo síto tľák.

D. Felek egyezőeĺrögziik,hogy aT1'6FJLjźnás szabahyalmóđosítani |<lvánjźůr',

amelyre tekintettel i elen Elős zeruődés III. módo sitasát lĄák a]^.

I. Előszerzőđés III' móđosítása

I.1'. Szeruőđő felek megállapodnak, hogy az Előszetzőđés III. 5. pont utolsó
bekezđését az aLábbiak szeĺint módosítiák:

onkormlinyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési A|ap képviseletében: Kaľai Péter igazgatósttgi tag ĺ/
ď.,

ĺiľ l
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E||enjegyző ügyvéd:



,,a Cseres7'erąődlís III Elős47rąődésben Íoglolt rendelkeąések aląián, ha a WTUREÁL 1.

Ingatlanbefektetési Alap aąonkorrnĺźn1ąat tulqdonĺźt k.ípeąő Cureingatlanok III tuĘdonĺźt a
njliluĺźruos értékesí,tés sorĺźn rnega,źsárol1a, a Felek a7albetétekre uonatkoąlí adiźsuíteli s4yĘdéssel
egidęiíĺleg adásuételi są9ĺąődást ktitnek a FUTUBEAL .l. Ingatlanbefeknusi Alap Ingatlan
onkorvĺán1ąat áhali neguásárksáriíI is a7iráryadő drtékbecslásben meýatároąott uátelłźron,

kiuőue ha aą onkoĺrnłźryląat a WTCĺKE,AL 1-t a ryliluĺźnos őrtékesítési pĺźĄĺźąat ryĺertesőről
sąlíllí kąuiselő testiłleti dtintés napját kiiaető 'ĺ5 napon beliłl ínźsban ártesíti arrĺíĺ, llogl a 36ĺ 98-
llrsęu ingatlant nen kíuźnja rzeguĺźsiźrolni. 

,,

II. Egyéb nyilatkozatok

2.1'. Szetzőđő felek megállapodnak, hogy az Ingatlan Csereszerződés III.
ELőszetzőđés jelen móđosítással nem éĺintett tészei valtozarfaĺ tartalornÍnal
maradĺak hatÁ)ybaĺ és érvényben.

2.2. Buđapest Főváĺos VIII. keľĹilet Jőzsefváĺosí onkormányfat Képvisel.ő-
teshilete [*] hatírozataval adott felhatilmazást ajelen IngatJan Csereszerzőđés III.
Előszetzőđés mó do sítás alźrcásĺna.

2.3. Szetzőđő felek Ingatlan Cseĺeszetződés III. Előszetzőďés módosítást, mint
üzleti akaratlłI<kal mind enb en megegye z őt jőv á'hryy ő|ag iti/ľ. aIá.

Budapesą 201ó. [x]

A jelen Előszeuődést szeĺkesztettem és ellenjegyzem:

Dr. Bálint Tibor úgyvéđ
Dĺ. BáIint Tibor Ügyvédi Irođa

(1052 Buđapest, Régiposta utca 72. I / 3.)

Ellenjegyzés kelte: Budapesą 201,6. ľ]

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében: Karai Péter igazgatósőgitag

Budapest Főváĺos VIII. kerĹllet

J ő z sefv árcsi Ö nkorm ány zat, mint
cseĺélő fél képviseletében

Dĺ. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I.

FUTUREAL 1.

Ingatlanbefektetési Ál"p
képviseletében: Finext Befektetési
Alapkezel ő Zőfiköűen Mfüödő

Részvénytátsaság
képviseli: KaÍaJ Péter Ęazgatőság t"s

IngatlantuJaj donos II.

iri

/,1

Ü,ił|,ĺ
l/

ss

Ellenjeryző iigyvéd:



Á. FUTUREAL I. Ingatlanbefektetési Álap Letétkezelője a jelen Cseteszetződés III.
Előszerzőđés módo sításhoz a 2014. évi x\Ą. torvény 64. s (9) bekezdésének f)
pontja és a 78/2014. (III. 14') Korm. ĺendelet 38. s (3) bekezđéséte bekezdése

alapjáĺ a b eleegye z ést megadom:

Budapest, 201.6. é" ľ] hónap .... nĺpjáĺ

K&HBankZrt.
Letétkeze|ő

képviseletében e|jfuz

Név:.

Beosztás:

Név:

Beoszťás:

i-i

onkormányzat képviseletében: Dr' Kocsis Máté

FUTI.IREAL l. Ingatlanbefektetési Alap képviseletében: Kaĺai Péter igazgatôsági tag

Ellenjeryző ügyvéd: i
ľt' : ,/u' ;! //

íŕ
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... '' 6. sz. melléklet

i A 14112016. (VI.02.) sz.határozat melléklete

Statĺsztikai számje|: 74483532-4120-1 1 3.0 1

Cégjegzé|<szám : 0 1 -09-9 05 8 49

A vállalkozás megnevezése: Coľvin Sétĺíny Hasznosĺtó és Üzeme|tető
Korl. Felelősségt1 Társaság v.a.

A váIlalkozás címe: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. Vtl.em.

V ége|szám o lás i i d ő s z a ko t |ezár ő éve s b es zá m o I ó
2oĹs.o4.o1. 2016.03.3 1

az éves beszámolót könywizsgáló nem ellenő,rizte

\ ai.-
TaüárTiboľ

a vállalkozás vezetőjeKelü Budap est, 20 76,0 4.26 P.H.



Statisztikai számjel: 14483532-4720-7Ĺ3.01

Cé$egzékszám : 0 1-09-905849

A beszámolót könyvrrizsgáló nem ellenőrizte
CorĺIin Sétáńy HasznosÍtó és Üzemeltető Korlátolt Feletősségű Társaság v.a.

"Á" MÉRLEG Eszkłizłik (aktívák)

adatok EFt-ban

a b c đ e

7 A. Befektetett eszközök 0 0

I. TMMATERIALTS IAVAK 0 0

ŕłlapítás-átszervezés aktivált értéke 0

Ä Kísérleti fejlesztés aktivált éľtéke 0

Varyoni értékű jogok 0

ŕ Szellemi termékek 0

7 Üzleti vagy cégérték 0 0 0

I Immateriális javakra adott előIegek 0 0

9 Immateriá|is javak éľtékhelyesbÍtése 0 0 0

10 u. ľARGYI EszKozoK 0 0 0

1L Ingatlanok és a kapcsolódó varyonÍ értékű jogok 0 0 0

12 M{iszaki berendezéset gépet járművek 0 0 0

13 Eryéb berendezéset felszeľeléset járművek 0 0 0

74 ľenyészállatok 0

1! Beruházások, felújít.ísok

1,( Beruházásokra adott előlegek

Li Tárryi eszköziik értélĺňelyesbítése

1t ilt. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK 0

Ĺ9 Tartós részesedés kapcsolt vállďkozásban 0 c

20 Taľtósan adott kö|csön kapcsolt vállalkozásban 0 c

2Ĺ Tartós jelentős tulajdonosÍ részesedés 0 c 0

22 Tartósan adott köIcsĺin ielentős tulajdoni részesedési
viszonyban áIIó váIlaIkozásban

0 c 0

23 Eryéb tartós részesedés 0

21 ľartósan adotü kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló
nállalkozásban

0

2E Eryéb tartósan adott kiilcsön C 0

2Í ľartós hitelviszonyt megtestesÍtő értékpapír 0

27 Befektetett pénzügyĺ eszközôk értéhňelyesbítése 0 0

28 Befektetett pénztiryi eszközök értékelésĺ kĺilônbözete 0 0 0

nŕ\
bt t:-
Tatár Tibor

vá||aIkozás vezetője

Ż//.' ł, .|...) ,.ł. ,-
,'

Kelt: Budapest,20t6.04.26 P. H.



statisztikai számjeI: 74+83532-4120.113-01

Cégjeryzékszám: 01-09-905849

A beszámo|ót kőnywizsgáló nem ellenőrizte
Corvin Sétány Hasznosĺtó és Üzemettető Kortátott Fe|el6sségű Társaság v.a.

'Á. MÉRLEG Eszkłizök (aküvák)

adatok EFt-ban

a b c d e
2: B. Forgóeszkôzök 29680Í 6 53{

3( I. KESZLETEK

3l Anyagok 0

3i BefejezetJen termelés és félkész termékek 0

3! Növendék-, hízó- és eryéb állatok 0

34 Késztermékek 0
ą( Äruk

3( Készletekre adott eIőlegek

3i tI. KoVETEtÉsEK 769Ĺ! s4Ą

3t Követelések áruszállításból és szo|gáltatásból (vev6k) L6 02ł 469
39 Követe|ések kapcsolt vállalkozással szemben
4C Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő

tlálIaIkozással szemben

Kôvetelések eryéb részesedési viszonyban Iévő
vállalkozással szemben

42 ľáltókóvetelések 0 0

4i Eryéb követelések 895 t5
44 Kŕivete|ések éľtékelési kiilönbözete 0
45 izármazékos üryletek poziív értékelési kiilönbözete
4( II. IRTÉKPAPIRoK

47 lészesedés kapcsoIt vállalkozásban

4ł elentős tulajdoni részesedés

4a Eryéb részesedés

5( Saját részvényet saját iizletľészek

51 Forgatási célú hitelviszonJE me8testesÍt6 értékpapÍrok 0

si Eľtćkpapírok éľtéke|ési kĺilönbözete

53 v. PENZESZKOZOK 279 89( s 995

54 ]énztár, csekkek 50! 47i
55 Bankbetétek 279 387 5 52!
56 ÁktÍv időbeli elhatárolások

J/ Bevételek akÉv idóbeli e|határo|ása 0

5t KöItséget ráfordÍtások akđv időbeli elhatárolása 0l 0

5! |lalasztott ráfordftások 0l

osszesen 2968731 0l 6 539

,t\rL\'l ,'\
Tatár Tibor

a vá||aIkozás vezetője

.ł
//

,r 'ł! "? ,(../' //'tv

Kef t Budapest 2 OL6.O4.26 P.H.



státisztikai szám je|: 744a3532- 4r20-113-01

Cégjegzékszám: 01-09-905849

Á beszámolót könywĺzsgáló nem ellenőľizte
Gorvĺn Sétány HasznosÍtó és tlzeneltető Korlátolt Feletősségű Társaságv.a.

"Á. MÉRLEG Forřások (passzĺvák)

adatok EFt-ban

a b c d e

61 D. ;ajáttőke 6454 6 539

ot EGYZETT TÖKE 3 00c 3 00(

6: :bbôl: visszavásárolt tulaidoni részesedés névértéken

6Ą il. EGYZETT, DE MEG BE NEM FTZETETT TOKE (-l

6! in. ľlKETÁRTALĚK
6Í V. 3REDMENYTARTALEK tr 461 3 45!

61 !EKoT0TT TÁRTALEK

6t ľI.
'RTEKELES| 

TÁRTALEK

6., trtékhelyesbítés értéketési tartaléka

7{ ŕalós értékelés értékelési tartaléka

77 řI|. {DOZOTT EREDMENY 14 91! 8(

72 ]éltaľtalékok

t: ]éltartalék a váľható kötelezettségelüe

74 Jéltaľtalék a Jłiv6beni költségelce

T' ]gyéb céltartalék

7Í (.iteleÍzettségek 290r15
7') IATRASOROLT KOTETEZETTSEGEK

7E Hárasoľolt kt'telezettségek kapcsolt t/"álla]kozással szemben 0

71 Hárasorolt kötelezettségek Jelent6s tulajdoni részesedésl
viszonyban lévő vállalkozással szemben

8( Hátrasoro|t kötelezettségek eryéb részesedés| víszonyban
tévő vállalkozással szemben

81 Hátrasorolt kötelezettségek eryéb gazdálkodóval szemben

a2 I, :|osszÚ LE'ÁRÁTÚ KoTELEZE.ľTsÉGEK

83 ]osszú leiáratra l(apott kölcsönök

a4 Atváltoztatható és átgáItozó köwények

85 Taľtoások kôwényHbocsátásból

8ć Beruházási és fejlesztésĺ hĺtelek

8i Egyéb hosszú |eJáľatú httelek

8t ľaľtós kötelezettségek kapcso|t vállalkozással szemben

8ĺ Tartós k.'telezettségek Ielentős tulaJdoni részesedési
viszonyban |évő váIlalkozással szemben

9( ľartós kóte|ezettségek eryéb részesedési víszonyban lévô
lállalkozással szemben

97 ĺ.ryéb hosszú leiáratú kótelezettségek

-;-
Á..l./: -
Tatár Tibor

a vál|a|kozás vezetóje
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?|,

Kelr Budapest, 2076.04.26 P, H,



statisztikai számjel: t44B3532-47z0-113-01

Cégjeryzélszám: 01-09-905849

A beszámolót křinywizsgáló nem e|lenőrizte
Coľvin Sétány HasznosÍtó és Üzemeltető Korlátolt Feletősségĺi Társaság v.a.

"Á" MÉRI.EG Források (passzĺvák)

adatok EFt-ban

a b c đ e
92 III. RouD LEIÁRATÚ rÖrnlnznľTsÉGEK 29011!
93 Rłivid lejáratu ktilcsönök

94 ebből: az átváItoztatható és áwáltozó köwények
95 Riivid lejáľatú hitelek 0

96 VevőI'ltől kapott e|őIegek 253
97 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltat.ásból (szállítókJ 77

98 ľáltótartozások 0

9t Rovid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vá|lalkozással 239947 ( (

10( Rövid lejárani kötelezetségek jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

0 0 (

101 Rövid lejárahi kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

0 0

toz Eryéb riivĺd lejáratu ktĺtelezettségek 49904 0

103 Kłitelezettségek értékelési kiilönbtizete (

to4 Száľmazékos ügyletek negaűv értékelési kĺilönbtizete c

105 g. Passzív időbeli elhatárolások 244

106 Bevételek passzív időbeli e]határolása 0 c 0

70i KöItséget ľáfordítások passzĺv időbeli elhatáľolása 24Ą 0 0

10t Halasztott bevételek 0 0 0

109 Források tisszesen 296873 6 53!

ŕT't' J^'/r-
Tatár Tiboľ

a vál|alkozás vezetője

/,,/

I .'t';!-.-'
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Kelt: Budapest, 20Ĺ6.04.26 P. H.



Statisztikai számjel 14483 532-4tzo-1Ĺ3-01

Cégie5zékszám: 01-09-905B49

A beszámolót könywizsgáló nem ellenőrizte
Coľvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Korláto|t Fele|ősségĺĺ Társaság v.a.

"Á" EREDMÉNYIíMUTÁTÁS
(osszköltség eIjárássaI] adatok EFt-ban

a b c d e

1 01. Belföldi éľtékesÍtés nettó áľbevétele 30 89C Ĺ71

02. Exportértékesítés nettó.áľbevétele 0

I. ErtékesÍtés nettó árbevéte|e (01+02) 30 B9C 0 177

03. Saját termelésű készletek älományváItozása t 0

04. Saját el6rállÍtású eszkiiztik aktivá]t értéke 0

6 II. Aktivált saiát teljesítĺnények értéke (*03+04J 0 0

m. Eryéb bevételek 9 672 0 T9L

I ebből: visszaÍľt értélwesztés 0

9 t5. Anyagkóltség 32 0 7

10 )6. lgénybe vett szolgätatások értéke t6( 0 73

t7 )7. Eryéb szolgáItatások értéke 7ŕ 0 357

12 tB. E|adott áruk beszerzési értéke 0

13 09. Eladott (közvetítettJ szo|giáItatások értéke L2t22 0 0

tĄ ľ. Anyagjel|egű ráfordMsok (05+06+07+08+09) t2391 0 437

15 10. Bérköltség 0 0

7ó LL, Személyi jel|egű eryéb kifizetések 0

I 12. Béľjárulékok 0

7t v. Személý jelleg'ű ráfordítások (1 0+tt+72) 0 0

7l u. Értékcstikkenési leírás L73 0

2( vn. Eryéb ráfordÍtások t!739 25

27 gbbőI: értékvesztés 0

2i A, tjzEMI (ÜztETĐ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I*II+Iu-ľ- 16259 -10(

l' ) t r'-b
Tatár Tibor

a vá||a|kozás vezetője

c-/,'-;, u
' - /./'
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Statisztikaĺ számj el: 14483532-4120.113.0 1

Cégjegzékszám: 01-09-905849

A beszámolótkön5rwĺzsgáló nem ellenőńzte
Coľvin Sétány Hayznosító és Üzemeltető Kor|átolt Fele|ősségű Táľsaság v.a

"A" EREDMÉNYIilMUTAT/íS (összköltség
eljárással)

adatok EFt-ban

a b c d e
2i 1.3. Kapott fiáró] osztalék és részesedés c

24 ebb6|: kapcsolt vállalkozástól kapott

2Í L4. Részesedésekből származó bevéteIet árfolyamnyereségek

2(. rbból; kapcsolt váIlalkozástól kapott 0

21 15. Befektetett pénzügyi eszközôkből (értélęapírokból, kolcsönökbó|
származó bevéte|et áľfoýamnyeľeségek

2E rbből: kapcsolt vállalkozástól kapott

29 t6. Egéb kapott fiáró) kamatok és kamatjellegű bevételek
.3C :bből: kapcsolt vállalkozástól kapott

3l 17. Pénzüryi múveletek eryéb bevételei 781

32 :bb6l: értékelési kĺilönbözet

3! ĺIlIl. Pénzügyi műveletek bevételeĺ (Ĺ3+74+15+76+77) 189

34 18. Részesedésekbó| származó r áfordÍtásot árfolyamveszteségek

3: :bből: kapcso|t vállalkozásnak adott

3( 19. Befektetett pénzĺi$ri eszközôkből (értélęapÍrokból, kölcsönökbó|
származó ráfoľdÍtások árfolyamveszteségek

3i ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

3t f0. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ľáfordítások

39 :bból: kapcsolt vál|alkozásnak adott

4( 21. Részesedéset értékpapírot bankbetétek értékvesztése c

41 22. Pénzůryi műveletek eryéb ráfoľdĺtásai 34ł'

4Ż :bbóI; értékelési különbözet

4i IX Pénzĺigri műveletek ráfordÍtásai (18+19*20+21J 34(
44 B. PENZÜGY! MUVELETEK EREDMENYE (VIII-IE -34t 18(

4E ADoZAS EtoTTl EREDMTNY (rArBJ 15 919 8(

4e (. Adófi zetési kôtelezettség 1 004

4'.1 ). ADOZOTT EREDMENY (+E-xIl) 74975 8(

(7-' ht t;-
TaÉr Tibor

a vá||alkozás vezetője

//'
, ?'?r'
1

KeIŁ Budapest 2016,04,26 P.H.
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Statisztikai sztrrlel

Cégsegyzék szźm

A vállalkozás megnevezése: Coĺvin Sétany Hasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségtĺ
Társaság v.a.

A váIlalkozás címe: 1082 Budapest, Futó utca47-53. VII. ęmelet

rrBcÉszÍľi MELLÉKIET

végelszrímolási időszakot |ezáĺó éves beszámolóhoz

az éves beszámolót kĺinywizsgáló nem ellenőľizte

2015. 04. 01. -2016. 03. 31.

Keltezés: Budapes! 20|6. źtprĹlris 26.
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Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft. v.a.
20L5.O4.01.. - 2016.03.31.

I. ÁItalános kiegés zítések

1 . A vállalkozás ismertetése

Név: Corvin Sétány Hasanosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségíí
Trírsaság v.a'

Adószíma: |4483532-2-42
Székhelye: 1082 Budapest, Futó u,47-53. VII. emelet
Cégtregyzékszźlma: 01-09-905849

A Corvin Sétany Kft-t 2008. szeptember 4-én a|apitották' A Fővĺárosi BÍróság, mint Cégbíľóság a
tiársaságot 2008. október l-jei dátummal jegyezte be. A társaság fulajdonosa 2008. szeptember 4-e őta
50,I %o-ban Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat (szé|dlelye:1082 Budapest, Baross u. 63-67.) és
49,9Yo-ban a Futureal Delta Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségú Társaság (székhelye: 1082
Budapest Futó u. 47_53. VII. em.).

A tarsaság tdrzstőkéje: 3.000 e Ft
A kft 2014.09.09-én rendezte a korábbi évek negatív saját tőkéjét' A tőke- és eredménytartalék
felhasználása mellett a jegyzetttőke felemeltét majd csĺjkkentették 3.000 Ft-ra.
A cégvezetés és a tulajdonosok 2014 szeptemberi döntése szerint 2015. źtpri|is l-gyel a Tłársaság
végelszámolással kezdeményezi a megszünését. A Társaságnál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-
budapesti Adőigazgatósága Végelsámolási osztálya 2015. október 29-to| 2015. december 22-ig
végelszámo|ásizÁĺő ellenőrzést folytatott le. A Kft 20l6.mźrcias 31-én befejezte a végelszámolását.

A tlársaság az a|źtbbi tevékenységeket folytatja:

4120,08 Lakó- és nem lakó épiilet építése - Főtevékenység
25 1 1'08 Fémszeľkezet gyźrtása
2512,08 Fém éptileteĺem gyártźĺsa
4 1 i 0'08 E'pületépítési projekt szeryezése
42II'08 Ut, autópáIya építése
421f,08 Vaslit építése
4213,08 HíĄ alagút építése
4221,08 Folyadék széů1'ításźtta szolgáló kĺjzmiĺ építése
4222, 08 Elelĺ:tromos, híľadás-technikai célú kĺjzníĺ építése
4299,08 Eryéb mashova nem sorolt építés
4311'08 Bontás
43 72' 08 Építési terület előkészítése
432L, 08 Villanyszeľelés
4322, 08 Y íz-, gäz-, frĺtés-, légkondicionáló-szeľelés
4329, 08 Egyéb éptiletgépészeti szeľelés
433l'08 Vakolás
4332' 08 Épĺiletasztďos-szeľkezet szeľelése
4333,08 Padló-, falburkolás
4334, 08 Festés, üvegezés
4339,08 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
43 9 I, 08 Tetőfedés, tetoszerkezet.építés
4399,08 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt
4613,08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
467 3' 08 E a-, építőaĺry ag-, szaniterára-nagykereskedelem
52 1 0'08 Raktaľozás, tĺáľolás
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
63 1 1'08 Adatľeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
68 1 0'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

z a^
,,r )^r l;,
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Corvĺn Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft. v.a.

zo15.o4.oL. - 2016.03.31_.

6820,08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásą üzemeltętése
683 1'08 IngatlanĹigynöki tevékenység
6832' 08 Ingatlankezelés
6920, 08 Számviteli, könywizsgálói, adószakéľtői tevékenység
7010'08 Üzlętvezetés
7 022, 08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadĺás
71 i 1'08 Építészľnérnöki tevékenység
1 Il2, 08 Méľnöki tevékenység, miÍszaki tanácsadás
7 I20' 08 Miíszaki vizsgá|at, elemzés
1312,08 Médiareklám
7 820, 08 Munkaerőkölcsönzés
8299'08 Mashova nem sorolt egyéb kiegészítő iizleti szolgáltatás
8559'08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

A társaság végelszámolóją aki önállóan jogosult a cégieryzésre:

Tatár Tibor
2040 Buđaöľs, osziľózsa utca 19.

A Tarsaság könywizsgálatra nem kote|ezett.

A Taľsaságnak más vállalkozásban nincs iz|etésze.

A Társaság végelszámo|źstlezźnő ĺizleti éve 2015. ápri|is 1. napjától 201'6. máncius 31. napjáigtart. Az
éves beszámoló fordulónapjatźtrgév máľcius 31-e. A mérlegkészítés napja tźttgyévet k<jvető év április
26.

A p éruugy i ny i|v źlntartásokért felelő s, az év es b eszámo lót ö s szeál lította :

Név: Balazsik Zsolt
Cim:2040 Budaĺirs, Fényes u. 1.

Regiszhációs szám: 165 59I

Az ugyvezető tevékenységéért jĺárandóságot nem vesz fel. A Táľsaság az iiglvezetőnek sem kölcsönĹ
sem előleget nem folyósított, nevĺikben garunciźńnem vállalt.

A Tarsaságnak nincsenek a környezet védelmét közvetleniil szolgáló taĺgĺi eszk<izei, veszélyes
hulladékot, kĺirnyezetľe karos anyagot nem bocsát ki és nem birtokol.

A taľsaságnak a tźtrgyévben nem volt ďkalmazottja.

2. A számviteli politika

1. Az elszĺímolrás alapja

A társaság éves beszámolót készít ennek megfelelően a kettős könywitel szabźůyai szerint vezeti
könyveit.

A Táľsaság ,,A'' típusú méľleget készít az ún. mérlegszení elrendezéssel.
A Táľsaság összkoltség eljáľással az ,,A,, típusú szeľinti eľedmény-kimutatást készít.

Áz éves beszámoló adatai- amegsegyz.ett kivételekľőleltekintve- e Ft-ban éľtendők.

A beszímolőbanközzéteÍtösszehasonlithatő adatoka20I5. üzleti évre vonatkoznak ,r^ ĺ-
ĺ ltI.\.Łl|,
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Corvin Sétány Hasznosító és Üzeme|tető Kft. v.a.
201s.04.0L. - 2016.03.31_.

2. A számviteli politika főbb elemei

A Társaság költségeit a Szw-ben előíľt tartalomma| az 5 - ..Költség nemelť' számlaosżtátlyban számolja
eI. A Szamviteli Politika készítésének időpontjában a Tĺáľsaság másodlagos költségelszámolást nem
végez, azonban a szźmítőgépes könyvelési ľenđszer lehetőséget ad különböző szempontok szerinti
gyíĺjtésre. A jelenĺegi költség elszámolási renđszer egyben meg}latárońa a vtńasztott eređmény
kimutatás formáját és taľtalmát.

Számviteli elszámolas szempontjából jelentős összegűnek minősül az egy évben feltlíľt hiba, ha a hiba
feltáľásának évében, a külcjnböző ellenőrzések során, egy adott iŁleti évet éľintően (évenként ktilön-
külön) fe|tźrt hibák és hibahatások - eredméný, Saját tőkét növelő-csökkentő - éttékének egyĺittes
(előjeltől fiiggetlen) összege meghaladja a számvíte|i politikában megllatźrozott értékhatáľt.

Minden esetben jelentős összegiĺ a hiba, ha a hiba feltáĺásanak évében az e||ęnórzések során -
vgyanazon évęt érintően _ megállapított hibák, hibahatĺások eređméný, saját tőkét növelő-csökkentő
értékének együttes (előjeltől fiiggetlen) összege meghaladja az e||enőrzött ĺizleti év mérlegfiosszegének
2 szźza|ékát, illetve ha a mérlegfüösszeg 2 szźaa|éka nem haladja meg az l millió forintot, alĺí<or az 1

millió foľintot.

Nem jelentős hiba: Ha a hiba feltárásának évében, a kiilönböző ellenőrzések során, egy adott üzĺeti évet
éľintően (évenként ktilön-kiilön) feltĺáľt hibak és hibahatások - eľedméný, saját tőkét ntjvelő-csökkentő

- értékének együttes (elójeltől fiiggetlen) összege nem haladja meg a jelentős összegiĺ hiba értéküatáľát.

A Taľsaság nem él az érté|úe|yesbítés lehetőségével sem a vagyoni értékiĺ jogoknál, sem a szellemi
termékeknél.

3. Értéketési politika

A Táľsaság a folytonossäg e|vén alapuló éľtékelési ryakorlatot folytat. Az érteke|és soľán fĺgyelembe
kell venĺi minden olyan éľtékvesztés! amely a mérlegkészítés időpondáig ismeľtté vált, és az adott évre
vonatkozik.

A külfř'ldi pénzeszkozben felmeriilő tigyletek az ugy|et napján érvényes MNB áľfolyaman keľülnek
elszĺ{molásra. A pénaigyi teljesítés és az ügylet felmeriilésének időpontjźtban érvényes áľfoýam
kiilönbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteségaz eľedmény-kimutatásban keriil kimutatásra.

Atárgi eszközök beszerzési, valamint a beszerzéssel kapcsolatban felmeľtilt ktiltségei artaaz időszakra
osztódnak fel, amikoľ azt aTźrsaság előreláthatóan haszráIni fogja. Az éľtékcsöl.ĺJ<enés elszímolásának
módszere lineáris, azaktivěúás napjától, időaĺĺányosan keriil elszámolásra

3.1 Immatęľiális javak

A Társaság a Szvt. előíľásainak megfelelően, az immateriális javak és vagyoni értékií jogok hasznáűati
idejét és ateírástavonatkozó töľvényi szabźt|yozźst figyelembe véve alakította ki a leírási módszeľt és a
leÍrási időt.
Azimmateriális javakavárhatőélettaľtamaLapjźnkerülnekelszámolásľa.

Éľtékcsokkenési kulcsok:

Vagyoni éľtékiĺjogok: |0,0%o

Szellemi termékek: 33,0yo
,Üz|etivagy cégérték: 20,0yo
Éptitetek(Társaságiadótöľvényszerint) 2,0%o

Béľelt Idegen ingatlan 6,0yo

/ .'-
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Corvĺn Sétány Hasznosító és Üzeme|tető Kft. v.a.

20L5.04.01,. - 201-6.03.3 1.

Saját ingatlan barbeadása 5,0yo
Mĺĺszaki berendezések, gépek l4,5yo
Egyéb beľendezések, felszerelések l4,5yo
Sámítástechĺikai eszközök 33,0yo

Az egyedileg 100 e Ft beszerzési érték a|attittrgyi esż<ozöket a Társaság a rendeltetésszeľíÍ hasznźtlatba
vételekor egy összegben terv szerinti értékcsokkenésként elszámolja' A 200 e Ft beszerzési érték alatti
tźngyi eszközök beszerzési éľtéke a hasnlälatbavétel évében és az ań. követő adóévben egyenlő
részletekben kertil levonásra.

3 .2 Befektet ett pénzugyi eszközök

A befektetett eszkĺjzöket a nyilvaniaľtásba vételkor beszerzési költségen értékeljtik, amely a beszerzési
árat és/vagy az e|őźi|ítźsi koltséget foglalja magában. A befektetett, (vagy forgóeszkozök között
nyilvántarfiásba vett) kamatoző értékpapírok beszerzési tna és mérlegéľtéke a vételáľban levő,
i dő aranyos kamat ö s szegét nem tarta|mazza'

3.3 Készletek

A készletek éľtékelésekor a könyv szerinti érték megeryezlkabekeriilési értéI{kel csökkentve az
elszámolt értékvesztéssel.

3'4 Kovetelések

A követeléseket a mérlegben szeruőđés szerinti teljesítéskoľi foľintéľtéken kell aktiválni (bekeľtilési

érték).

A koveteléseket a bekerülés napjira, illetve a szerzódés szerinti teljesítés napjźlra vonatkozó Magyar
Nemzeti Bank által k?ĺzzétett, hivatalos devizaárfo|yamon átszámított forintéľtéken kell a könywiteli
nyilvantaľtłásba felvenni és könyv szerinti értéken kell kimutatni. A követeléseket iizleti év végén az
uz|eti év mérlegforduló napjáľa Magyat Nemzeti Bank által köz.zétett, hivatalos vonatkozó
devizarárfoIyamon átszámított forintéľtéken kell a mérlegben kimutatni.

A szź:J|ítőnak forintban adott előleget a ténylegesen befolyt összegben' a devizátban adott előleget a

Magyar Nemzeti Bank áltat kőzzétett, hivatalos devizaźrfo|yamon forintra źltszámitott összegben kell a
mérlegben kimutafui a szerződés szerinti telesítést követő elszámolásig, az e|ő|eg visszautalásáig,
illetve más módon töľténő elszamolásáig.

A forintban adott kölcsönt a ténylegesen folyósítoff, illetve a törlesztésekkel csökkentett összegben, a

devizálban adott köIcsönt a ténylegesen folyósítot. ďeviza, illetve a törlesztésekÍ<el csökkentett deviza a
Magyaĺ Nemzeti Bank által kiczzéteĄhivatalos devizaárfolyam szerint forintra áúszátmított összegében

kell a mérlegben kimutatni.

A követelések aruszĺállításból és szolgáltatásból (vevők;, a szolgáltatás teljesítéséből származő,
általanos forgalmi adót is tarta|maző

a) foľintban te|esítendő követelést az elismer! számlánott összegben,

b) deviában teljesítendő követelést az elismeľt, szám|ázoĹt devizaösszegnek a Magyar Nemzeti
Bank által kőzzétett, hivatalos devizaárfoĺyalĺlon forintra źńszźľ;rńtott összegében kell a mérlegben

kimutatri. A vevő, az adős minősítése a|apjarl az iiz|eti év méľlegforđulónapjĺán fennálló és a
mérlegkészítés időpontjáig pénziigyileg nem ľendezett követelésnél (iđeeľtve a hitelintézetekkel,
pénzÍigyi vźů|a|kozźnokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előIegként adott tisszegeket
továŕlbá a bevételek aktív időbeli elhatĺárolásakozöĹt lévő követelésjellegrĺ tételeket is) értékvesztést kell
elszámolĺi - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapjan - a követelés könyv
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szerinti értéke és a követelés váľhatóan megtérülő összege közötii - veszteségjellegtĺ - kiilönbözet
összegében, ha ez akülonbözet taľĹósnak mutatkozik és jelentős <isszegíĺ.
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3.5 Énékpapírok

A r<ividlejáĺatu étékpapírok nyilvántartásba vétele bekeriilési értéken történik, azonban a

nyilvźntartátsba vett kamatoző érĽékpapírok beszerzési ara és mérlegértéke a vételarban levő, időarányos

kamat osszegét nem tatta|mazza.

3.6 Aktív időbeli elhaŁáľolások

A követelés jellegű aktív időbeli elhaĹĺrolásokat is, az uz|eti év mérlegforduló napjára vonatkozó
devizaáľfolvamon átszámított forintéľtéken kell kimutatni.

3.7 Saját tőke

A saját tőkét könyv szeľinti értéken kell kimutatni. A mérlegben - a saját tőke elemei között - kíilön
tételben negatív előjellel kell szerepeltetni a jegyzett, de még be nem fizetett tőke értékét.

3'8 CéItaľtalékok és kötelezettségek

A céltártďéko! a kötelezettségeket a bekertilés napjár4 illetve a szerződés szerinti teljesítés napjźra
vonatkozó devizafufo\yamon atszámított forintértéken kell a könywiteli nyilvantartasba felvenni és

konyv szerinti értéken kell kimutatri' A céltartalékokat és ktitelezettségeket ljzl'etiév végén azuz|etiév
mérlegfoľdu|őnapjána Maryaľ Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos vonatkozó devizaáľfolyamon
źúszźlmított foľintétéken kell a mérlegben kimutatni.

A vevőtől foľintban kapott előleget a ténylegesen befolý összegben, a đevizában kapott előleget a

Magyar Nemzeti Baĺk által közzétett, hivatalos ďeviz.aźrfolyamon forinfta źúszźlmított összegben kell a
mérlegben kimutatrri a szerződés szerinti teljesítést követő elszĺímoĺásig, az e|o|eg visszautalrásáig,

illetve más módon toľténő eĺszámolásáig.

A forintban felvett hítelt, kölcsönt a ténylegesen foýósított, illetve a törlesztésekkel cs<ikkentett

összegben, a devizában felvett hitett kölcsönt a ténylegesen folyósított đeviza" illetve a törlesztésekkel

csökkentet1 đeviza a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaźtrfo|yam szerint foľintľa
źúszźtmitott összegében kell a mérlegben kimutatni.

Az áľuszii|ításból, a szo|gáltatźs teljesítésébőI származő, áItalanos forgalmí adót is tarta]maző

a) forĺntbanteljesítendő kötelezettsé get az elismeľt, szźniázott összegben,

b) deviz,źhaĺ telesítendő kötelezettséget az elisme{ szźniźnott devizaösszegnek a Magyaľ Nemzeti

Bank által ki)rzétet| hivatalos devizaárfo|yamon forintra átszéLmitott összegében kell a mérlegben

kimutatni.

3.9 Passzív időbeli elhatárolások

A kötelezettség jellegiĺ passzív időbeli elhatárolásokat is, azuz|eti év mérlegfoľdulónapjara vonatkozó

devizaźrfo|yanon átszźmított forintéľtéken kell kimutatrri.

3.10 Áľbevétet

Az értékesítés nettó áľbevétele a teĺjesítés időpontjában kerül elszámo|ásra, és nem tarta|mazza az

általános forgalmi adót.

fr-
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3.11 Tarsasági adó

A táľsasági adő a tźLtgyévben érvényes adó jogszabá|yok a|apján keru| az eređmény kimutatásban
elszámolásra'

3.12Egyéb

Méľlegforduló nap után nem történt olyan esemény, mely jelentősen befolyásolná az eredmény és a
j övede lm i he|y zet alakulrás át.

Azilzleti év sorlán aTźrsaságnem folýatott kapcsolt felekkel lényeges és nem szokásos ügyleteket.

A Tĺírsaság nem kötött nem szokványos pénztigyi trallzakciókat (hataľidős, opciós tigyletet swap
ügyletek).

//
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II. A mérlegben szereplij eszközőkezer forintban

l.Immaterialis javak

A tarsaság immateriális javatrĺkal sem a tárgyévben, sem atźrgyévetmege|őző évben nem rendelkezett.

2' Tártvi eszközök

A társaság kÓnyveiben tárgyi eszközökként kiséltélaí eszközoket taľtott nyilván nulla éľtékkel a
tĺárgyévben, és atfug1ĺévetmege|őz(5 évben is, amik a tlłrgyév során selejtezésre keri.iltek.

3' Befektetett pénztigyi eszközök

A tráľsaság befektetett pénztigyi eszközökkel sem a taľgyévben, sem a tźtrgyévet mege|oző évben nem

rendelkezett.

4' Készletek

A tĺársaság készletekkel sem atfugyében' sem a Łárgyévet megelóző évben nem rendeĺkezett.

5. Követelések

Követelések
adatok ęFt-ban

2015.03.31 2016.03.31

Vevői követelések z1 73( 6V

Vevő követelések éľtékveszÍése és annak visszaírása -5 7t( -15:

Köv ete lé s e k árus zállíaź,s b ó l é s s z o lg áltatá s b ó l (v ev ő k) 1.6 02( 465

SźllÍtóiti]fizetések 82t

Vevői előlesek áfa köv 51

Innovációs iarulék követe les

Eryéb adóiellesÍĺ ktiveteIés Li

Afa követelés 4t

Egvéb követelések 89i I:

tsszesen 16 91i 54

6. Eľtékpapíľok

A tĺáľsaság értékpapírokkal sem a tárgyévben' sem a táľgyévet megelőző évben nem rendelkezett.

7.Pénzeszkozők

Pénzesdĺöziik
adatok eFt-ban

2015.03.31 2016.03.31

Pénztdr 50J 472

HUF pénzfoľgalĺni számla eryenlege 275 58: I 53i

EUR pénďorgakni számla eryenlege 3 79ĺ. 399

Bąnkbetétek 279 38r 5 52:

Osszesen 779 89( 5 99:

A pénzeszközök lehetnek forintban, devizźban és valutaban, de a könyvekben az MNB ađott napi
középárfolyam źn átszáĺnított Ft éľtéken szerepelnek'

::|:

" Cĺ
!ľ ĺ ĺI,,--

Ű/.:.ĺ. '. 
JŚ'



i-t 't

Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft. v.a.
20L5.Oł.OL. - 201'6.O3.3L.

8. A}Íív időbeli elhatárolások

AktÍv időbe|i elhatáľo|ĺások
adatok ęFt-ban

2015.03.31 2016.03.3

Corvin Sétaĺv ĺĺomain

Ka k s é g e k, r áfor díÍás o k ak tív idő b e li e lhatár o Iás a

Osszesen

Aktív időbeli elhatárolásokkal atźlrsaságsem atárgyévben, sem ame5etőzó évben nem ľendelkezett.

III. A mérlegben szeľeplő foľľások éľtékelése ezer forĺntban

9. Saját tőke

Azelőző évi Mérleg szeľinti eľedmény átvezetésre kerĺilt az Eredménytartďékba.
Atarsaság2015.április I-énavégelszámolĺásietjáĺástmegindítottąés2016.máľcius3l-éntezÁľjaazt'

10. CéItarialékok

A társaság sem aĹ.áľgyévben, sem atárgyévetmegeĺozó évben nem képzett céltaľtaIékot.

í}rI lĺ.t l^l lr>:/.7 AI I,.. .ĺ-.u."í..,.. ^il
/,/

Saiát tőke
adatok eFt-ban

Nyitó éĺék \Iövekedések Csölikenések Záró érték

Jegzetttőke 3 00( 3 00(

Jegzstt, de be nem fizetett tőke L

TőketartaIék I

Eredménýartalék -rt 461 14 9Í5 3 4):

Lekö'tött tartalék C

ÉĺeteÉsitaĺarct
Mérleg szerínti eľedmény 14 9r: 86 14 915 8(

Osszesen 6 45t 15 001 149t5 6 535

10
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11. K<jtelezettségek

A társaság hosszű lejĺáĺatu kĺjtelęzettségekkel sem a tárgyidoszakban, sem atárgyévet megelőző évben
nem ľendelkezett'

Rłivid leiáratrĺ kłite lezetts é ge k
adatok eFt-ban

2015.03.31 2016.03.31

Vevői előles Zupp Group Kft-vel szęmbęn 20"

Vevői előleg Fitness Vision Kft-vel szęmben 4ł

Vevőktől kap ott előlesek zsi

Rövid lejárafu szá|1Ítóik.jtę|ęzęttségek 11

Kö te le ze tts é g e k ĺźrus zóllíĺá s b ó l é s s z o lgáltat ós b ó l (s z d llít ó k) l1

Vevői tulfzetések a Corvin Vision Kft-vęl szemben 17t

Riivíd tejáratu kötelezettség a Józsęfuárosi onkormányzattal szemben 44 68(

Röüd leiaratú kötelezettsée a Fuhľeal Delta Kft-vel szemben 195 08!

Köte leze ĺts é gek kapc s olt v állalk ozáss ąI s ze mb e n 2399t,

Vevői fiilfzetésekből eredő ľövid leiáratú kötelezettségek f 23(

Innovácios iárulék összęse 7:

Ioaríjzésíadó 18J

Afa kötelezettsée 46 49:

Társasási adó kötelezettsés 91i

Egvéb r övid lei ĺźrąni k ijte leze tts é ge k 499U

osszęsen f90 11

A rövid lejáratú kÓtelezettségek cscikkenése legnagyobb mértékben a kapcsolt vállalkozásolĺJ<al szembeni

kötelezettségek kiegyenlítésének tudható be.

12. Passzív időbeli elhatárolások

Pas s zív időbeli elhatárolrís ok

adatok eFt-ban

2015.03.31 2016.03.3

Könvwizsgálati dÍ r7i

Budapesti Elektromos Mĺívek Nyľt. -7t

Takarftás

BanlĺköItség jóváfrás -(

Könyvelési d$ 15(

Költségek, rófordíns ok időbeli elhatąrolása 2M

Jsszesen 24Ą

()^
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tv. Áz eredménYkimutatás részletezése ezeľ forintban

1. Éńékesítés nettó arbevételę

Éľúékesítés nettó áľbevétele
adatok eFt-ban

f0r: 201(

KöŹerĺiletfogla]ási dlak bevétele 171

Corvin Sétany I. iitem Nagrtemplom utca elrnaradt muĺkák miatti árbevétel
elhatárolás feloldĺís a

|87ď.

Sétĺínv tervek tov źĺbbszfun]źnźsa t2 t2:
B e lftjldi é rté ke s íté s ne ttó árb ev é te le 30 89( L7

Összesen 30 89{ 17l

A taľsaságnál sem atfug1ĺévben, sęm a tárgyévetmege|őző évben nem tdľtént expoľtéľtékesítés.

2. Egyéb bevételek

3. Anyagi ellegíĺ ráfordítasok

Eeyéb bevételek
adatok eFt-ban

201j, 201(

Előz1 éveket éľintő eeYéb bevétel (téves elhatáĺolás feloldása) 15(

Kötelęzettség átr:llházÁsa miatti bev. IlL túIfizetés elengedése míatti bev. 41

K ęrelcíté sb<ĺl s ńtmazś bęvéte| 8 503

Osszesen 8 503 19',

Anyagie lle gĺi ráfo rdítás o k
adatok ęFt-ban

201: 201(

Aram J2

Eďéb anyagköltség

Anyagköltség J,I

Könyvelési df 15( v
Cé galapfrashoz modosfláshoz kapcs kölťség

Tagsági dfi I

IT szolgáhatás ?
Egyéb Ęénybeve tt szn|gźútatás költs é gei

ľgényb e vett szolgáItatás ok értéke 16(

Hatósági dfi 3(

Bankköltség 4Í

Illęték 34t

Egy é b s z olgáltatás o k ér ték e 7( 35"

Eladott (közvetített) szolgáItatasok értéke t2 t2:

Osszesen 1239t 43i

/.. '*
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4. Eg-véb ráfordítasok

5. Pénziig.vi mÍÍveletek bevételei

6. Pénzüryi műveletek ráfordítasai

7. Rendkívĺili bevételek

8. Mérleg szerinti eredmény

Egyéb ráfordíüísok
adatok eFt-ban

20t: 201(

Kerekftések I

száIlftóknak fizetett késedekni kamat 1

Bí.sóg, örrellerr.crzési potlél.' önltornáĺyzati kćscdcľrri kanrat

tpaľíizesi adó 37:

Innovácios járulék 5(

E|łłzÍS éveket érintő ráfordftások (vÍzdĺ) 2(

ApportáIt termék selejtezese 11 30t

tsszesen rt 73t 2:

Pé nzĺigyi művelete k bevé tele ĺ
adatok eFt-ban

2015 20t(

BankJ<amat

Egyéb kapott (jóró) kalnatok és kamatjelleg{Í bevételek

Fordulónapi ne m r ea|izá|t áľfoýamnyeľesé g c 18t

P.ea|uźńtárfolyamnyereség 5

P énzügyi ĺniv e lete k e sy éb b ev éte le i 5 t8t

Osszesen ć i8!

Pénziievĺ mĺiveletek ľáfordításai
adatok eFt-ban

2015 201(

Realizalt árfoýamveszÍeség t45

Fordulónapi ne m rea|izÁh ráľfoýamveszteség 201

Pě nziigyi rníiveletek egyéb ráfordítósai 34

Osszesen 34(

Rendkíviili bevéteIek
adatok eFt-ban

201: ?NK

Bi]boa Kft elengedett kötelezettség t r6t

Osszesen 1 169

Méľle g szeľinti e redmény
adatok e Ft-ban

2015 20|ł

Osszesen t4 915 8(

Í.
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9. Társasági adó

Társasági adĺí
adatok eFt-ban

2014.
önrevízió

201.5 207(

Adĺízás előtti eredmény -2959 7 416 8(

Az e|őző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalapjából) az adóévberl |eírt
osszeg

818 9 ?.19 í]

Az előző évek elhaaźrolt ýeszteségéből továbbvitt Ósszeg 74 6s3 65 434 65 434

Az adótörvény szerint ťrryelembe vett értékcsökkenési leínis 700 Ĺ73
A követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, akö'veteles bekerĺilesi
éľtékéből a behaithatatlanná' vá]t rész

356 285 4 08(

TÍrcasźgi adlialapot aökkentő tételek 1874 9 677 4 08(

A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti és terven felĺ.ili
értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg

700 n 480

Követelesľe elszrárnolt éĺékvesztés összege 441.5 0 t
Eryéb 537 0 t
Adóe|lenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségfuént,
ráfordítasként elszámolt összeg illetve áĺbevéte| bevétel, aktivát saját
teljesítmény csökkenteseként elszámolt összeg

0 0 2I

Tdrcasógi adóalapot növelő téte]ek s6s2 1l 480 2l
Társasági adóalap 819 9 2I9 -3 973

Társasági adófi zetési kötelezettsé g 8i 922 0

Elváľt iôvedelem alapia
adatok eFt-baĺl

2014-

önľevíáó
2015 2016

Értékesftés nęttó áľbevétele Ą652: 30 89C 17

Eryéb bevételek 859! ĺ9
Pérziiryi műveletek bevételei 35f ć 18ĺ

Rendkívĺili bevételek 1.169

Eladott ánk be szsrzśsi értéke L21T

Eladott (ktizvetített) srclgiíltatások étéke 235

Elvárt iłive delem alapia ti0: 3% I

Társaság mÍnimumaďí

ri.:
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V. Egyéb kiegészítő infoľmácĺók

1. Ađóvizsgálat

A Társaságot a Nemzeti Adó- és Vámhivataĺ Kelet-budapesti Ađőigazgatősága Végelszámolási
osztźůya 2015. augusztus 13-i megbízólevéllel megkereste a végelszźtmolási tevékenység złró
vizs gálatlának 1 efo lytatasa, és kiutalás e|őtti źfa r ev íziő vé gett.

A vizsgáIat 2015. đecember 22-én zźrút |e, az enő| készült jeryzőkönyvet 20L6. januáľ 4-én kaptuk
kézJnez, amely megtń|apitjaohogy a TársasĘvalamennyi bevallását benyújtotta azadóhatősághoz.
A v izsgźÄat megállapítas nélkiil záĺalt.

n
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Corvin Sétány Hasznosító és Üzeme|tető Kft. v.a.
fo15.o4.oL. - 20L6.03.31.

vI. A pénziigyi, jiivedelmi és vagyoni helyzetet bemutató mutatőszámok

Jöve de |mezős é gi mutatók

Meęnevezés Számítás 2015.03.31 20L6.03.31

Aĺbevétel arányos szokásos
váIlalkozasi eredmény

szokásos vźń]akozźlsi eređménv / nettó árbevétel 2023o/< 202301

Arbevétel arányos iizleti eredmény ĺizleti eredmény / nettó árbevétel zl33ot zt33ot

Saját tőke arányos szokásos
vál|alkozási eredménv

szokasos vállalkozasi eređmény / saját tőke 96,810/ł 95,5501

Saját tőke arányos mérleg szeľinti
eręđménv

méľIeg szerinti eredmény / saját tőke 100,64o1 993301

Eszköza;ŕny os jö'vedelem Üzbti eredmény / (befektetett eszt(özök + késżetek)

Vagyoni helyzet alakulás a

Megnevezés Számítás 2015.03.31 2016.03.31

Saját tőke Saját tőke/ mérleg fôösszeg 2,17o1 100,00%

B efektetett e szközcik fedezettsége Befektetett es*özj5k / saját tőke

Saját tőke - jegzrtt tőke aránya Saját tőke/ jeryzetf tőke 2l5,l3o/o 217,97o/(

Likviditást vizs gáló mutató számok

Megnevezés Számítás 2015.03.31 2016.03.31

Gyorsmutató PéwrszközbU rtivid lejáratri köt. 96A8o/ą

Tt*tatiráta
(Kiĺvetelés+Pénzeszközök+Ertékpapí,ok/ riivid
biáľatu köt.

7023rol

Á ltalános likvidÍtási ráta
(Foľgoeszközök+aktív időbeľ elhat./ (ľiivid lej.

köt'+passzív időbeli elhat.)
102220/ -32695509001

Idegen foľrás aĺánya Kötelezęttsé gek/ s aját tőke Ą495,I2o/,'

Ą,-!:1 'A'
V-:ł...n-
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Corvĺn Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft. v.a.

fo15.o4.or. - 201_6.03.3 1.

VII. Cash F'low kimutatás
adatok eFt-ban

Sor-
szám

.Ątétel megnevezése 2014 20t5

,ä t) c d

L Szokásostevékenységbő|származńpénzrsd<i5z-vá|tozás
(MíÍködési cash flow,1-13. sorok) 24I 628 -78 806

I Ađőzas előtti eređménv + 7 417 86
Ą
L El szamo lt alĺĺortizáciő + r73 0
a
J Elszamolt értékvesztés és üsszaírás * 0 0

4 Céltaľtďék képzes és felhasználás kiilönbözete t 0 0

5 Befektetett eszĺ<ö zök értékesítés ének eredménye t 0 0

6 sn||ítői köte l ezetts é e válto 7^ a + -898 -44 692

Esvéb röviđ le ár atu köte|ezętts é g Valto zas a + 48 fss -s0 335

I Passzív időbel e l határo 1 as ok vá|tozźs a + -23 239 -244

9 Vevökövetel65 y{|1g zás a * -r22r5 15 551

l0 Fo r só es 2kö zök (ve vőkövete l é s é s pérzeszkö z nélkĺil ) változás a + 18 733 820

11 Aktív időbeli elhatárolas ok vźltozźsa * 2043f4 8

T2 Fizetett' ťlzętendo adó (nyereséeutan) - -9f2 0

T3 Fizetett, ťtzptendő o s ztalét részes edés - 0 0

14 P énanozeáss a] nem i áró eređménvkimutatĺás ban s zereplő ös s zeg 0 0

IL Befektetésitevékenységbő|sráľmazópénzesů<tiz-vá|tozÁs
(Befektetési cash florľ, 14-16. sorok) 11307 0

l5 Befektetett eszközok be szprzÉse - 0 0

16 Befektetett eszközok eladiása * TT 307 0
1,7 Kanott osztďék részesedés * 0 0

m P é nzĺigý m íível e te kb ő| szár mazó pé nzesżĺö z- v áilto zás

(Fi nanszíľozási cash flow, 17.27. so ľok) 0 -195 089

18 Részvénvkibocsátás. tőkebevonás bevétele + 0 0

T9
Kotvény, hitelviszonyt megtestesítő éľtékpapíľ kibocsátrísának

hevétele + 0 0

20 Hitel és kölcsön felvétele .| 0 0

21
Hosszú lejráľatra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek

törlesztése. mepszüntetése. beraltása * 0 0

22 Vé slesesen kapott péĺupszköz ł 0 0

2,3 Rés zvénvbevonrás. tő ke ki vo nrás (tőkel e s ZaL|itas) - 0 0

f4 Kötvénv és hitelüszonyt megtestesítő értékpapír üsszafizetése - 0 0

25 Hitel és kölcsön törlesztése. visszafĺzetése - 0 1 95 089

26 Hosszú lejráratra nyrijtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek- 0 0

27 Vé g| eqesen átadott nénzeszki\z' - 0

28 Elengedett kĺjlcsön követelés 0 0

29
Alapítókkď szembeni, illetve eryéb hosszu lejĺíľatú kötelezettségek
y[|16zása* 0 0

rv. P énrssd<ö zijk vál tozás a (I+tr+TIt. s o ľo Iĺ) 252 935 -273 895

z./ í) ŕ..-,í /. / 1, -../-,7,"..,/ h.'/'.. ią
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Statisztikai számje|:
144835324120-113-01
Cégjegyzékszám:
01-09-905849

Megnevezés

Varyoni értékű jogok

Táľgyi eszközök

Készletek

Követelések
Vevö követelésl Bombay Express Kereskędelmi és Szolgáltató l(ft.
Vęvő követelés: Narsil Vendég|átóipari és szolgáltató Kft.
VevŐ követelés: Softlanding Kfr.
Áfa követelés
Innovácils j árulék követelés

Pénzeszközök
Pénzŕ,áÍ
Bankbetétek

Aktív időbeli elhatáro|ások
Bevétęlęk aktív idóbeli elhatáĺolása

EszKÖzÖK ÖsszEsEN

Saját tőke
Jegzett tőIte

Eredményaľtďék
Lekötött tartalék
Mérleg szerinti eredmény

Cé|tartalékok

Hosszrĺ lejáľatú k{itelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek

Passzív időbe|i elhatáro|ás

FoRRÁsoK ÖsszEsEN

Budapest 2016. mtucius 31.

coRV|N SÉTÁNY KFT
VÉGELszÁMoLÁsT LEzÁRl VAGYoNLELTÁR

20í6. március 31.

Vaglonértěk
adatok e Ft-ban

0

0

0

s44
469

0
0

48
27

s 995
47f

s 523

6 s39

6 539
3 000
3 4s3

0
86

adatok Ft-ban

0

0

0

543 394
468394

0

0

48 000
27 000

5994760
472245

s s22 5t5

l30 59l névérték
24 384 névéĺték

0

0

0
0

0

0

0

0
0

ő 539

ő 538 I54

6 53E 154
3 000 000
3 453229

0
84 925

6 53E 154

0

0

0
0

Tatáľ Tibor
végelszámoló
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Alulíľott Tatár Tibor, mint a Corvĺn Sétány Hasznosítĺí és Üzemeltető Korlátolt
Felelősségű Társaság ,,végelszámolás alatt'' (szélĺüelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.
VII. ęmelet cégjegyzékszźnla:01-09-905849, továbbiakban: a ,,Táľsaság'') végelszámolója a
Ctv. 11 1 $ (1) bekezdés d) alpontja hivatkozassal, a Taĺsaságvége|szźlmolói iđőszakaľól

kĺjelentem,

hogy a végelszĺĺmolas időszaka ďatt nem tĺjrtént bevételt eľedményező vďamint adókiiteles
tevékenység, továbbá az a|źbbibejelentett követelés megfizetésre kertilt a k<jvetkezők szeľint.

A Trírsaságlak a Nemzeti Adó és Vámhivatallď szemben Áľĺ' és innovációs járulék
visszaigénylési követelése állt fenn, amelynek visszaigénylése megtörtént.

A Tĺársaság adóbevďlási és befizętési kötelezettségeinek eleget tett.

A Trírsaság źllôeszközzel és befektętett pénztigyi eszköz<ikkęl nem rendelkezik. A Trírsaság
meglévő pénztigyi eszközei kiadhatóak a tagok és a Futureď Management Kft. részére.

Budapest, 2016. május 20

q^,
Tatár Tibor

végelszámoló

l- t-



ST Budapest Főváros

Főpolgármesteri Hivatal I Adi Főosztály

Azonosító:

2094842216

Budapest, V., Városház u.9-11. ĺ 1364 Bp. Pf' 269

BEVALLAS 2015-20
a he|yi iparűzési adóró| á|landó jel|egri iparűzésitevékenység esetén

a2015. adóévben a Fővárosi onkormányzat i||etékességiterü|etén folytatott tevékenység utáni adlkĺjteĺezettségrő|

ĺ. Beval|ás je||ege: Záró

il. Bevalĺott ĺdöszak: 2015.04.01 -tól 2016.03.31 -io

l|ĺ. Záró bevallás esetén a benyújtásának oka: Vége|számolás

V. Az adóalany

1. Neve(cégneve):

4' Adószáma:

5. Székhelye, |akóheĺye:

Leve|ezésicíme:

6. Beva||ás kitöltcĺje:

Corvin Siétány Hasznosító És Üzeme|tető V.a. KFT
1 4483532 - 2 - 42 Adćlszám|a azonosĺtó: 1 1 1 556049

1082 Budapest FutT utca 47-53.7.em.

1082 Budapest Futó utca 47-53'7.en,
CSIBI KATALIN, csibi.katalin@freemail.hu

|t. VÁLLALKozóx ľerrT ÁnBEVÉTELÉNEK KlszÁMÍTAsA
2, A számvitelitörvény szerinti nettó árbevétel 170 594 Ft

0Ft3. A társasági adóró| és az osztalékadóró| szóló törvény szeńnti jogdĺjbevéte|

4. Egyéb szo|gá|tatások értékenként, i||etve egyéb ráfordítások kĺjzótt kimutatott 0Ft
0Fr5' Egyéb ráfordĺtások között kimutatott regisárációs adó, energiaadó

6. Felszo|gá|ásidĺjárbevétele 0Fr

vil.
1.

3.

4.

AZADl KEZAMíTÁSA oka: 1. Adóaĺap összege alapján

í70 594 FtHtv. szerinti. vá|la|kozási szintű. éves nettó árbevétel

Az alváĺlalkozói te|jesítések értéke

Anyagköltség
_0 Ft

6 626 Fr

5.

6.

9.

í0.

A|apkutatás, a|ka|mazott kutatás, kísérleti közvetlen kö|tsége -- 0Ft
Htv. szerinti . vá|la|kozási szintii . í63 968 Ft

í63 968 Ft

163 968 Fr

Mentességekkel korľigált Hfu. szerinti - . adóalap
A Fővárosi onkormányzat 9. soľban lévő adóa|ap megosztása szerinti . telepü|ési
szintű adóalap 

-11. Adómentes adóaĺap

12' Az önkormányzati re

13. Adóa|apra jutó ĺpanű;

16. Azadóévben megfi{

17. lpadizésiadgfizętél

(Htv. 39/c. $-a szeńnt) 163 968 Fr

0Ft
Zolo-al __ 0Ft

a Fővárosra jutó összege 0Ft
0Fr

eLí'_

//
Ůł.-

OUysys 14,
Adó Fóosáály2o H€ť.--. -. ". .
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BEVALLAS
a tevékenvséoét 2016. évben meoszÜntető. áta|aku|ássa| meoszűnő

adozok, a Ŕisađózó vá||atkozások téte|es adóját Vagy a kisvál|a.ĺati adót
2016. évben vagy a kisadózó váĺla|kozás tételes adóját Vagy a kisvá|la|ati

adót Vagy az egyszerüsített vá||a|kozói adót 2oL7 . éVtő| Vá|asztó adozok részére

B"ry,1jt"

vonalkód helye

H
I
v
A
T
A
L

L67L PostáÍa adás dátuma

Beérkezés dátuma
ev hó nap

(A)| Áwevő Átvevó szervezet kódja |-Tl
átvevő ďáÍrása

2lo
2lo

Adózó adószárna

Joge|ód adószáÍna
A
z
o
N
os
Í
T

ŝ
(B)

Adózó neve

székhe|V/
fiókteIep

Futó

Corvin Sétány Kft v'a.

közterü.
let neve utca

Ügyintéző neve csibi Kata|in te|efonszáma 3010160

iäijě.ĺijge 47.53. hs,.

Bevallási időszak Társasági adóa|anyiság módosításának je|ö|ése

r'FiTIslEEEE- E]o]TIđ|o|ąm *9'äuĺ,i,,äł.J,=?iľää.ŕf;'u.Y]ĺ....ł3i:šät'oä?:'. j.nuáĺ e|sejétő|
év hó naptó| éV hó naplg 

:YffiýiJĺ?Y6',lť?1|.?.'.J;"";"";;;*vátasztott.a. L--.]

eeva|ĺás je||eoef| Bevalĺás tÍpusa t Bevaĺlás taja;a B
(c) | xĺtoltcltt lapok száma

NY o1-01 o1-o2 o1-03 o1-04 o1-05 o1-06 01.07 02-01 o2-o2 o3-01 o3-02 o4 o5-01 o5-02 06-01 o6-02

t 1 1 t
07 RNYIL RNYIL-01 RNYIL-02 RNYIL.O3

Végelszámolás vége|számoló á|ta|
meghatáÍozott befejezésének időpontia
(a vége|számolást |ezáró beszámo|ó
mérĺegforduló napja)

2l0l1l6llol3u3l1 Nyilatkozat a ldvedeIem-(nyereség.) minimum
a|KalmazasaÍol

Nyi|atkozat fej|esztési adókedvezmény
érvényesÍtésérő|

Beva]lás e|őtáIsasági időszakot is tarta|maz

Kedvezményezett átalaku|ás

Kedvezményezett eszközátruházás

tr
!
!
n
!

!
!
!

Piaci árra vonatkozó közt's ný|VántaÍtás Vezetésének jeĺö|ése

Korá.bban érvényesített növekedési adóhÍtel egy összegben
történő esedékessé váĺásának jelölése

Kú|fö|drő| szářmazó jöVede|em esetén a progresszív
mentesÍtés a|kďmazásának je|ö|ése

Fe|elósségemtudatábankĺje|entem,hogyabeva|tásbanközti|tadatokaVďóságnakmegfelelnek.

suaapest... ETôTíTąEEEtrP.H. (|^ĺ lł'-
he|ység év hó naP ďáÍrás

Ál|ami adó- és vámhatósághoz beje|entett' a beval|ás |_|
aláírásáÍa jogosult ál|andó meghata|mazás je|ö|ése Ll
Eseti meghata|mazás csatolásának je|ö|ése

Á|tamĺ adó. és vámhatósághoz beje|entett
pénzügý képvise|ő je|ötésě

Jelen adóbeval|á5t el|enjegyző a|áÍrása
Adótanácsadó' adószakértő vagy
ok|eveles adószakértő neve

Adóazonosító száma

|gazo|vány szérna

n
!

,1t

?1t r
-/łź-

2B
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L671_-NY
Adózó adószáma

lTFFlgFrs-lsl,l€-Etr

NYILATKOZATOK
Adózó neve

Corvin Sétány Kft v.a.

KérjÜk' je|ö|je ..X'.-sze| ha

04.

05.

o6.

07.
oB.

09.

02. naptáli éVtő| e|térő üz|eti éVet vá|asztó adózlként nyújtja be a bevď|ást
03. kozhasznú jogá||ássa| ren{e|kező nonprofit gązdasági térsaságként, szociá|is

szovetkezetként Vagy VizĺtáÍsulatként nyújtjď be a beÝal|ást

MRP szervezetként nyújtja be a beva|lást

nonprofit szervezetként nyújtja be a beva|lást

esyl.1ď! jogi.szeryé|y'.közhas4nú szervezet, országos érdekképviseleti szervezetként.europal teru|ett tärsulásként' foglďkoztatoi nyugdíjšzolgátątókěnt nyújtja be a beva||áśt

egyénĺ cégként nyújtja be a bevď|ást
bevďlásj időszakában részben vagy egészében szabá|yozott inqat|anbefektetésiprojekttársaságként' szabáyozottTńgďtlanbefektetési társaságkěńt,-ýágýśż:abájýozott
ingätlanbefektětési e|ővá|aĺkozáskéňt múkbdótl

ltt kériük ielcilni
!-gýe|'ha az e|ővállalkozás szit-té minősítés né|kÜl szrjnt meo. i|ĺetve
z-Ve|' .ha az e|Őv-á|ĺďkozás projekttarsasága aze|őtt került kiä szit. tV. hatá|va a|ó|.

hogy az e|ővál|a|kozábt áz ál|amĺ adóhatóság szĺt-ként ńýi|ýántańášbáÝett€':

'o. ffi3Jffióľg.{''!?äx*ääľ9äľaffi."á3ĺę3gL%ftń31,E1Y!"ł#"1ĺ3ŕ1ł'ę;}ś.#n''dőszakban)

11. Jelö|je a közhasznú nonprotit gazdasági társaság visszamenőĺeges adófĺzetési köte|ezettségét
12. olyan pénzugyi intézmény, amely csökkenti a táĺsasági adóköte|ezettségét
13. l".l9!ę,]ľ,-p-.ęl..Łąa= üzleti vagy cégérték kimutatásának, kivezetésének körÜlményeĺ

megÍe|e|nek a ren(le|tetésszerű joggyakorlás e|vének
14. Kérjük' je|tiĺje l-gye|, ha a Tao. N. 29lc. S (1) bekezdése ďaoián.

z-Ve|' ha a Tao. tV. 29/c. s (2) bekezdése alapjáń vesz igénybe e|engedési kedvezméný

! or.

! 0..

! oo-

! ou.

! ou.

! ot.

! or.

Ion.

! to.

!.t.
ffrr.
! t..

! to.

c)

Kérjük' je|ölje'.X.'-sze|, ha
15' KülfÓ|di személy i|lelve éz Üz|etvezętés hęlye a|ąpján külfd|di it|etőségt1 adózó és a Tao. tV. 2. s (4)

bek. a) pontja áapján kĹi|fÔldi vállaĺkozókéńťđýúí.íábđä bôúďiáśá.
16. Üz|ewezetésének helye be|fö|drő| külfoldre változik, be|fö|di adóa|anyisága megszűnik.
]-7. Be|fÓĺdí Üzletvezetési hel|yel rendelkezŐ kÜ|fÓldi szemé|y

! tu.

! tu'
L7.

Tao. adlkÓtelezettségét kÖnywiteli zárlat alapján megá|lapító adózó nyilatkozata

D)

(F|GYELEM! cgkeeadózóÍöltse ki. aki adókötetezenségéta megjetö|t beyal|ási idôgakbil, kón]^ruitetizáÍtat a|apján a|apÍtona meg.)
20. A megjelölt beva||ási időszakban társasági adókötelezettség kÍi|önbözetem neń ke|étkezeti

2L r|_rTtmm-[frrnmm
év hó naptó| év hó napig

! ro.

2L.

Kérji.!k' je|tilje' ha a ha!á|y'os 5z.abáyok szerint.r.niko-, kis-, kĺizépvá|a|kozás. a ĺetolest a - ttirvenvi meofeleléseseten - aKKor |s meg Ke|| tennl' ha' je|en bevallłisban nem érvényesÍt Vagy nernérvényesÍthet kećlvezňényt!

E) Mikro-' kis-' kcizépvá||a|kozás
25. az adóév első napján
26. az adóéV utolsó napján

tr
tr

25.

26.

Ę ] 30' Építkezés telephellyé vátásának időpontja 30.

I Hą.a.bor[tólap C. ) blokkiában a kisadózó vála|kozáso.ttétele9.adó'iát vagy é.kisvá|lalati áoot vagy az egyszerljsĺtett
^. ] 

vá|alkozási ädóťváasżtotta, kérjĹik' jelci|je a megfe|elő gazoalkódäsl Íormat!vJl

| 35. oazdá|ĺ<ooásiforma fTTl ss.

\lł

(ł,IJ

,//
/. -r:-,.(.() ł

40. Kérjük' je|olje .'X.,-sze|, ha a beszámollját, könywiteti zár|atát |FRS-ek szeÍĺnt á|lítja össze
41. Kérjtik' jelÖlje ..X.'-sze|, ha kérelmet csatol a bevat|áshoz ľľao. tV. lBlD. s (8I
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A) A társasági adó levezetése (Adónemkód: 1ol.)
a) b)

Az adatok ezer ÍoÍintban
c)

o1. A Tao. tV. szerinti adózás előtti eredménv (MRP-né| tárovéVi eredménv).
lFRS-ek szerinti beszámo|óra áttért adóźó.korrígált adó-z.ás e|őtti eredffénye ś 01. 8(

02 lskoIaszöVetkezet osztaléka 02.

03.
Adrzás eĺőtti eredménw csökkentŐ ioqcímek öSszesen / lFRs.ek szeÍinti
csökkentő jogcÍmek összesen, ideéitv-e a negatív áttérésĺ kÜlönbözet
Ôsszegét, me|yet a c) rovat adatábó|
a2 a) rovatban kérÜnk fe|tÜntetni l

03,
4 080

04. 04.
2i

05. Külföldrő| szőlmazó te|jes mentesÍtés a|á eső jöVedelem t 05 (

06. 06. -3 971

07. Pa egyházi jogi szemé|y és az országos érdekképviseĺeti szeÍVezet,
Valamint a közhasznú szervezet VégIeges adóa|apja o7 +

08. Tfusaságĺ adó (a Tao. tV' 19. s-a szerint) | .J 08.

o9. Adómentesség frao. tv. 20. 5 (1) bekezdés] 09.

10. |génybevett adlkedvezmények a c) rovatban'
ebbő| az o|impĺai pdyázattáÍnogatása a b) rovatban 10.

Lr. Visszatartott adr GÜ|földön szerzett jövede|em után külÍó|dön fizetett
(fizetendő) és ráÍordÍtásként elszámo|t adó számÍtott összege) LL,

L2. Ą ?0ł9. évi (illetve ĺ.ł.'!eti évi) táľsasági adók.'telezettség
[o8..o9.-1o..11. sořokl
(Az lFRs.ek szeńnti beszámo|ót készÍtő adózóná| a
t677..o6.o2.lap 89. sořa' vagy a [08..09..10..11.] sorok)

L2,

13.
Pénzĺ.jgyi intézmények Tao. ťr.29lzs. s szeÍinti
k.l|tinbözetének 2016. adóévre áthozható része 13.

7_4.
Penzugy| |ntezmenyek kÚlonbozetéVe| csol(entett társasági acĺr a c) Íovatban'
a ktvetkező adóéVekre továbbühető különbözet a b) rovatban L4-

15.
Penzugy| |nlezmenyeK elengeoes| Keovezménye
ľrao. t\,.29lc. s] 15.

16. Penzugy| |ntezmenyeK eIengeoes| Keovezmenyeve| csoKkenteft tarsasáqI ado a c]
rovatban, következő évekre továbbvĺhetó elengedési kedvezmény a b) róvatban to.

20.

A 2o].4-2oL5. év(ek) visszamenő|eges adóköte|ezetlsége' i|letve
az e|óVá|a|kozás Vagy szit. adófizetési köte|ezettsége valamint a
közhasznÚ nonprofit gazdasági társaság
Visszamenő|egěs adr]fizetési Řote|ezettšége 

|--_.J
20.

2r. a) rovatban aTáo. tV. 22.s(1), (2) bek.
b) Íovatban a Tao. tV. 22. s (1)' (4) bek.
c) rovatban a Tao. rv. 221C. g (2), (3) bek.

2L.

22 A Tao. tV. z?JA. s (5) bekezdése szeÍinti kamatkedvezmény ďapián
visszafi zetendő kis-és középvá||alkozások adókedvezménýének ilsszeqe
a c) rovatban, az ehhez kapicsotódó késedelmi pót|ék össźege a b) rovätban

22.

25.

26.

A felhená|ás ld6pontja

A Tao. tv. 7. s (15) bekezdése ďapján a |ekötÖtt
fei|esaési taÍta|ék beruházásra fel nem hasznát
(fě|oldott) összegének társasági adóköte|ezettsége
a c) rovatban' az ehhez kapcso|ódó késedehi
pót|ék összege a b) rovatban

év hó nap

A fe|henálás idóponqa

év hó nap

zc.

26.

27.

A Tao. tV. 7' s (16) bekezdéSe a|apján a |ekötött tarta|ék
jogdĺibevételre jogosÍtó immďeÍiäis jószág szerzésére .
fe| nem haszná|t (Íeloldott) Összegénektáĺsasági adó |
kÖtelezettsége a c) rovatban, azehhez kapcsolódó t
késede|mi pót|ék osszege a b) rovatban

A 
'e|h6znáás 

id6ponga

év no nap
27

24. A Tao. tV. 26lA. s (9) bekezdés alapján vĺsszafizetendő tďsaságĺ adó 28,

L671.-o1-o1. A társasági adó összegének bevallása
Adó.zőadószáma Adózl neve

FFFrg]älsI3T-,]€-EE Corvin Sétiĺny Ktt v.a-

-.

lilffiffiffiľ'#ffiffiffiffiffi.ffiffiffi]il|
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L67L-OL-AZ
Adózl adószáma

Kiegészítő adatok

Adózó neve

|TFFlglslEl3T4-E_Etr corvin sétány Kft v.a.

B) 'Mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könwvitett vezető adózók részére(Az MRP' i|letve nonprofit szervezetnek nenĺ kell kitti|tenie!) a)
Az adatok ezeř foÍintban

b)

40. hmaÍeriáis javak 40. .[
4L. TáÍgyi eszközök 47-. .[
42. BeÍektetett pénzügyi eszközök 42. J
43. KészIetek 43. J
44. Követelések kÖnW szerinti értéke Ą4. 54
45. ÉrtékpapÍrok (Íorgóeszközök réSze) 45. ,[
46. Pénzeszközök 46. 5 e95
47. A 46. sorból a pénztát 47. 422
48. Jegyzett tőke összege 44. 3 oQÍ
49. Eredménytarta|ék 49 3 lĺ5:
50. Adózott eredmény 50. t *
51. Hosszú |ejáÍatú kote|ezettségek 51 .Í
52. Az 51. sorbó|: - tu|ajdonos(ok) á|ta| nyújtott hosszri |ejáratú kÖlcsönök 52 .í
53. RöVid IejáÍatú kttelezettségek 53. .Í
u. Az 53. sorból: - kdte|ezettségek áĺuszá||Ításbó| és szolgá|tatásból (szál|Ítók) 54. .ĺ
55. - tul4donosokkaĺ szembeni kötelezettségek 55. .ĺ
56. - egyéb kapott hite|ek, kölcsönök Összege 56 .J
57. Mér|egfőÖsszeg 57 6 53!
58. Egyéb tájékoztató adat fogta|koztatottak át|agos á|ományi tétszáma 58, Í

C) Az eľedrytnykimutatáshoz kapcsolódó adatok egyszeres és kettős könyrwitelt. vezető adózók részére
(MRP szervezet ne tö|tse ki!) 

a)

Az adatok ezer forintban

b) c)

70.
Ertékesítés nettó áÍbevéte|e összesen (Nonprofit szervezetekné|
az a) rovatban az összes bevéte|, a c) rbvatban
avá|la|kozási tevékenység bevétele). t I

70. + L71

7L Egyéb bevéte|ek | ..J 7L Ĺ91
72. Aktivát saját te|jesÍtrnények értéke 72

= J
73. Anyagje||egű ráfordÍtások Összesen 73. 4éi
74. Szemé|yi jel|egű ráÍordÍtások tisszesen 74 (

75. Értékcsökkenési teírás 75. J
76. Egyéb ráfordítások 76. ?ł
77.

Uzemi (ĺ.izteti) tevékenység eredménye
Ĺ(x7o.)+7 L.+(172.).73.-7 4..75.-76. sor c) osz|op adatđ 77 -10(

78' Pénzügyĺ műVe|etek bevéte|ei összesen 78 1gg
79. P énzÍjwi műVeletek ráforditásď 79. +

80. Pénzugyi műve|etek eredménye ľ/8..(É79.) sor c) oszlop] 80. t 18-(

41. RendkÍvÜ|i bevételek 81 .{
82. RendkĺvÜ|i ráfordÍtások a2 J
83. RendkÍvÜ|i eredmény [81.-82. sor c) osz|op] 83.

t. -.

fin( 
l^,' ,: -

łtr
'?/. 'ł...j-;7r

'31
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L67L-OL-O4 A társasáoi adókĹiltinbĺizet beva||ása a társasáqi
ad ó kcite| ezettséqét kö nwvite |i zár|at szeľi nt meq ál I ap í[ó adőző

r észér e, va|aň i nt a h ĺte l i ntézete k kĺi l ö nad ójánát b-eval lása
Adózó neve

Corvin sétánv Kft v.a.

Adózó adószáma

J) A tárĘ.aság! ad.Qkti|önbcizet bevallása a társasági adókötelezettségét könywiteli zárlat szerint- megälapfró adőz6 részére Az adatok ezer fořintban

Adóév Adóďap különbözete
a)

Adókü|önbözet összege
b)

ta5. 2005. t 115.

116. 2006. + 116.

tL7. 2OO7. t Ll7.
118. 2008. r 118.

t19. 2009. + 1L9.

L20- aoto' Í L20.

LzL. zoaL. ś LzL.

L22. 2042. r L22.

L23- 201,3. r 1,23.

L24. 2Ot4. + 124.

L25- 2OL5. r t25.

126. összesen * 126.

130. BevaI|ási időszak, ame|y a|att a táÍsaságÍ adóköte|ezettségét könywitefizedat alapján ál|apította meg

Ę A hitelintézetek kiilönadójának bevallása (Adónemkód: 315)
(A blokkot csak a hite|intézetekről és pénzügyi vát|ďkozásokról szóló tdrvény szerinti hĺte|intézetek tö|thetik ki.)

Az adatok ezer forantban
a) b)

131. Adózás e|őtti eredmény + 131

L32. Adőzás e|őtti eÍedményt nöVelő téte| L32

133. Adóa|ap [ (ż131.)+132.] + 133

r34. Kü|önadó fzetésĺ köte|ezettség (30olo) 734

l5c. E|engedési kedvezmény rľao. tV. 29lc. s] 135

136.
Az e|enqedési kedvezménnye| csökkentett hite|intézeti kiilönadó a b) rovatban'
a követlező adóévekre továbbvihető kedvezmény az a) rovďban 5b

L) A hitelintézetek pénzĺiqyi szervezet szerint. kü!önadójának. és a hitelintézeték ktilďńadójának elszámolása
(A blokkot csak a hĺte|ĺntézetekrő| és pénzĺigyi Vá||a|kozásokÍól szóló tdrvény szerinti hite|intézetek tr|thetik ki.) Az adatok ezer forintban

a)

L40. A hitetintézet Kjtv. 4/A.5 (6) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi fizetendő küĺönadó Összege 140

L4L. A pénzÍrgyi szervezetek kĹilönaEójának a Kjtv.4/A. s (7) bekezdés szerinti módosÍtott
tis.szege-[rąo.-(134. vagy 136.)]

L4t

Ĺ42, Rendelkezés a pénzĹigyi szervezetek kiilönadó ĺisszegének módosÍtásaként
ie|entkező adótú|fizetés összegérő| [KjtV.4/B. s (5I 142

lillffi ttrffitrľffi ffi trĺľfi ffiĺfi ffi ffi l||l|

| ĺl
łä.'

32
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L671.-O1-O5 Az innovációs iáru!ék. valamint
iáru léke|ő leg-kötélezettség beva|lása

Adózó neveAdózó adószáma

M) Az éVes innovációs járulékkötelezettség meghatározása (Adónemkód: 184) Az adat ezer Íorintban
a)

150. P'z innovációs jáĺu|ék éves összege 150 (

N) Az éves innovációs járulék és a2oa6. üzteti évre megfizetett járulékelőteg kütönbözete Az adat ezeř Íoľjntban

153.| Az adóévet köVetően fizetendő il|etve Visszďgényelhető ÖSszeg + |15Í -a
o) Az éves innovációs jáľu|ékelőleg.kötelezettség meghatározása * 

"oääu "so az aaoe?Lt tovetonapján adóéVelsőnapján
L54.] Kis-, illetve kisvá||a|kozáson kÍvüti vállďkozás n I

Az adatok ezer Íorintban

c)

I 
rsł|

r55 Az .jz|etj éVre fizetendő innovációs járu|ék Összege [M) táb|a 150. Sora] 155

156 Az Üz|eti éVi működés naptáÍi napjďnak száma (ha az nem 365 vagy 366 nap) 156

157 Te|jes évre jutó innovációs jáÍuIéke|ő|eg-köte|ezettség összesen (155. sor vagy 155. sor/156. sor x 365 Vagy 366) r57

lilffi ffi ffi ľ#ffi ffi.ffi fi$ffi ffi ffi.ffi lĺill

:

:.

í f,i,1,^ --

r!/
ĺ.--;:,

?,3, f-"

P) Az innovációs járuléke!őleg-kłitelezettség beva|lása Az adatok ezer forintban
a)

158. Az innovácĺls járu|ékelő|eg-kötelezettség összege (egyezően a 157. sor adatáVal)* 15f
l-59. AJáÍu|ékelö|eg a 158. sor a|apján: 2016. adréVi hrnap - ianuár 15C
aou - Íebruá.r 160
1_61-. - maÍc|us L61
L62. - áori|iŚ L62
163 - matus l-63
Lb4. inius L6t
165 !lius L65
I-66. - augusztus 16t
Lbt - szeotember L61
168. - oktTber 16€
]'t'9 - novemDel 16!
L70. - december L7C
L7L, 2017. adóéVi hónao - ianuár L7L
L7Z. . febÍuáI 772
L73 . máÍcius L73
L74 . äor||is L74
L75 . máius 175
176. - iÚnil|s L76
L77. - iÚ|ius L77
L7A. - auousztus L7A
L79. . szeotembér Ĺ79
180 - oktlber 180
141. - november 181
LAz' - december L82
183. 2018. adóéVi hónaD - ianuár 183
184 - februáÍ t84
145. - március 185
186. - ánriIis
LA7. - máus r87
188. - luntus
189 - iú|ius 189
190. - auousáus 190
l_91. - szeôtémbér 191
Ĺ92' - oktlber L92
193 - november 193
Ĺ94. - decembeÍ L94
19s. 2019. adóéVi hónaD - ianuáÍ 195
196, . februá' Ĺ96
197. - máÍcius 197
t_98. - ánri|is L
199 - máUs 199
2oo' - iÚnius 200

łA-k€.ÍekÍtés. szabáIyok 3|ka|mazásából adódó eset|eges kÜlönbözetet az a) oszlop utolsó kittilt.itt sora iisszegénét
kéřiük Íigyelembe venni.
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8. sz. melléklet

A 15012016. (VI.02.) sz.határozat melléklete

határozat 1. számú melléklete

BcÉszsÉcticyr FELADAT.ELLÁTÁsI sZERzŐpBs

ameIy létrejott egyrészről a

Budapest Főváľos YIII. keľĺilet JőzseÍvárosĺ onkoľmányzat,nintazegészségügyi közszolgál-
tatásról gonđoskodó szew

cím: 1082 Buđapest, Baross ll. 63-67.
ađőszÁn: | 57 3 57 1 5.2-42
statisztikai számjel : t 57 3 57 I 5 -84l 1 -32| -01-

tĺiľzsktinyvi azonosító szźlm: 7 3 57 I 5

képviselő neve: dr. Kocsis Máté polgármesteľ
bankszĺĺml aszźtm: 1 04033 87-00028570-00000000
továbbiakban: MegbÍzó

masrésaől
név:
székhely:
cégegyzékszám:
adőszźlm:
statisztikai számjel:
ellátásért személvesen kötelezett orvos neve :

.képviseli:

mint megb ízott egészségiigyi szolgźitatő,
a továbbiakban: Szolgáltató

szerződő felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Aszerződés tárrya

Megbíző 10 éves hatźtrozoÍt időtaľtamľa 20|7. januráľ 01. napjátóI2026. decembeľ 31. napjĺĺig
megbízzaSzo|gáItatőt a jelen szeruődés 1. sz. mellékletében me$latźtrozoff orvosi körzetben terĹi-
leti ellátasi kötelezettséggel végzenđo alapellátási feladatainak teljes köľíĺ ellátasával, amit Szo1.
geltatő elvállal. Felek rögzítik, hogy a Szolgríltató ezzel áwal|a|jaMegbuótól a jelen szęrződés |.
sz. męllékletében rogzített körzetben és egyénľe szabott házioľvosi ľendelőben és renđelési időben
a Magyaľországhelý önkormányzataról szóló 201l. évi CL)ooilX tĺiľvény 13. $ (1) bekezdés 4)
pontja, valamint azegészségugyi alapelláĹásról szóló 2015. évi C)oilII. törvény 5. $ (l) bekezdés
a) pontja szerinti teľĹileti egészségiigyi ďapellátĺási kötelezettség köĺébe tartoző egészségügyi ellá-
tását. Felek rögzítik, hogy Megbízó Képviselő-testiilete jogosult a jogszabalyi keretek köztitt a
lakosságszĺm esetleges móđosulásrĺnak megfelelően a köľzetek hatĺárainak meghatározĺására és
módosításara' az egészség1lgý hatósággal és az érintettekkel való egyeztetés utarr a teriileti el|átas
legme gfelelőbb móđj rának kiválasztas ĺára.

Felek jogai és kötelezettségei

1. Szolgáltató ahźziorvosi teendőket az egészsésugyi alapelláĺísról szóló 20|5. évi C)CilII'
tĺiľvény, az ilnallő oľvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, továbbá a háziorvosi,
háni gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekről szőIő 4/2000. (II. 25.) EtiM ľendelet és
egyéb hatalyos jogszabáLyok előírásai, vďamint a jelen szeľződésben foglaltak szerint kĺiteles /e||áúru. . ď3,,
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J.

Szolgáltató köteles ellátni az |. sz. melléklet szerinti hozzěúartozó kĺlrzet teľiiletén lakó, a
kĹilĺĺn jogszabáLyban foglaltak szerint hozzá bejelentkezętt és az ďtala elfogadott biztosította-
kat, vďamint azoĺ személyeket, akik esetében az e||átatlanság egészséget kaľosító vagy győ-
gyulást lassító ĺĺllapotroml áshoz vezet.

Szolgáltató kĺjteles tovttbbá

3.1. az országos Egészségbiztosítasi PéÍ:lz1aÍÍal(oEP) egészségiigyi alapellátasí szolgáLta-
tásľa Íinans ziro zźlsi szerző đést kötni,

3.2. azegészségýgyi tevékenységľe szóló mfütjdési engedélyének taľtalma szerinti személyi
feltételeknek megfelelő személyi feltételekkel rendelkezni. Az el|źúás biztonságáért a
haziorvosi praxisjog tuIajdonosa egy személýen felel,

3.3. ahźníorvosi feladatokat ellátó orvos Magyaľ orvosi Kamara (MoK) tagságźń igazo|ćt

dokumentumot, valamint a teľÍiletileg illetékes Budapest Fővaros Kormĺányhivatala
Népegészségugyi Hatősága által kiadott praxisengedélyét bemutatni,

amelyek jelen szerződés hatĺálybďépésének feltételei.

Megbízó kijelenti, hogy Szolga|tatő a jelen szerződés 3. pontjában megjelĺllt adatokat tartal-
maző, vá|la|kozóként végzendő háziorvosi tevékenységhez sziikséges feltételeket igazoló ok-
iľatokat Megbíző képviselőjének eredetiben bemutatta és azok ęgy-egy fenymasolt példányát
a Megbízőnak legkésőbb jelen szętződés a|äíĺásźpal egyidejĺileg átadja. A fenti adatokban
bekövetkező váItozÁst aSzoLgáLtató köteles Megbízónak 30 napon beliil írásban bejelenteni.

Megbízó Önkormanyzat a ktilön törvényben előírt kĺitelező közszolgáltatas nyújtasáéľt fenn-
áI1ó felelőssége kĺivetkeztében jogosuIt jelen szerződésben foglaltak megvalósulását ellenő-
ľr7ĺl1.

Szolgáltató folyamatos szakmai ellenőrzését az illetékes Budapest Fővaľos Kormányhivata|a
NépegészségĹigyi Hatósága látja el.

Szolgáltató köteles a háziorvosi teendőket személyesen ellátni a szerzőđés |. szźlm'ia mellékle.
tében meghatźltozott renđelő helýségében, valamint indokolt esetben a beteg otthonában. E
kötelezettsége ďól csak ktĺltĺnĺĺsen indokolt esetben mentesiil. Ilyen esetben a Szolgáltató kö.
teles helyettesítéséről a hatályos jogszabá|yi előírasoknak megfelelően gondoskodni. A he.
lyettesítő személyek nevét az I. sz. mellékletben kell rögziteĺĺ, a helyettesítő személyében
bekövetkező vźltozást pedig avźltozźst k<ivető 15 napon beliil Megbuő részére ínásban beje-
lenteni. Szolgaltató fudomásul veszi, hogy amennyiben helyettesítéséľől nem megfelelően
gondoskodik és e tényről Megbízót nem éľtesíti, ebből a körĺilményből keletkező krĺľokért és
jogkövetkezĺrényekért teljes köľíien felel, kivéve, ha bizonýtją hogy miĺköđési kĺiľén kívtil
á1ló, elháľíthatatlan ok miatt nem fudott eleget tenni ktitelezettségének.

Szolgaltató köteles Megbízóvď felnőtt hĺáziorvosi feLadat- e|látźsaravonatkozóan szerződéses
kapcsolatbaďjogviszonyban ál1ó mĺás Szolgáltató helyettesítésében köaemíĺkiidni, ennek so-

riín elsősorban Szolgĺíltatóhoz fřĺldľajzi|agkoze|ebb elhelyezkedó mĺásik Szolgáltató helyette-
sítési feladatait elláhi. Szolgáltató a helyettesítést saját ľenđelési idejében és rendelési helyén
is biztosíthatja.

SzolgáItató köteles a kĹilön jogszabályban foglďtaknak megfelelően biztosítani a haziorvosi
szolgźůatmfüĺjdésének személý feltételeit. Aháziowos az egészségugyl feladatok megfelelő
e|Iátősát ápoló közreműködésével végzí. Az ápo|ő munkáját a győgyítő-mege|ozo ellátĺíssal
kapcsolatos feladatok vonatkozasában a hĺáziorvos irźnyitja. Az ápo|ő a szakképzettségének
megfelelő feladatokat ĺĺnállóan végzi.

Szolgá|tatő minden év február 15. napjráig Megbízónak megkiildi aSzo|gáLtatő előző évite-
vékenységének adatait tarta|maző Kd4ponti Statisztikai Hivatal (KsH) felé teljesített adat-
szolgáItatőts máso l atát.

Az ĺigyeleti ellátást aMegbíző biztosítja azugyeletre vonatkozó kiilön szerzođés a|apjan. Íu'ł,/
2l/
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|2. Szolgáltató kĺiteles munkanapokon az 1. sz. mellékletben meghatfuozott haziorvosi ľendelő-
ben és ľendelési időben ľendelést taľtani. Szolgáltató a ľendelési iđőt kizaľólag a Megbiző jő-
váhagyásával és a mfüĺiđési engedélyébenźttlłezetlłe módosíthatją Megbízó is kezdeményez-
heti SzolgáltatőnáI a ľendelési idő módosítását.

13. Szolgáltató köteles ahánowosi ľendelőben a jogszabĺályok altď előíľt feladatokat e szerzo-
désben ľögzítetteknek megfelelően ellátlri, és betegtájékoztatők (pl.: rendelési idő; betegjogi
képviselő neve, elérhetősége; panasztétel lehetőségei; egyéb infoľmációs anyagok) kozzététe-
léľől gondoskodni.

14. Szolgáltató köteles a hatályos jogszabályok szeľinti felađatainak ellátasával kapcsolatos, a
területileg illetékes Budapest Fővaľos Konnányhivata|aNépegészségugyi Hatósága és a KSH
tészére kĺildött jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató kĺiteles az źltala kezęLt adatbĺázist meg.
őľrzĺn és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi ľendelkezéseket betaľtani, va-
lamint köteles a jogszabállyokban előíľt nyilvántaľtĺĺsokat vęzetni és adatvédelmi szńályzatot
megalkotni, tovźlbbá aMegbíző részére, jeleĺ szerződésben részletesen meghatźlrozott felada-
tainak eI|źttásával kapcsolatos személyiségi illetve egyéb, jogszabályba nem ütköző adatot, in.
formációt szol gĺíltatri.

15. Jelen szerződésben felsoľolt feladatok teljesítéséhez szĹikséges ingatlan haszrléiatba adźsźľ:óI,
a műköđési és iizemeltetési k<ĺltségek szabźiyozásaról, a karbantartasľól jelen szerződés elvá.
laszthatatlan részétképezó 2. sz. melléklet szerinti hasznźlatiszeruődés ľendelkezik.

16. Szolgáltató a kertileti egészségügyi alapel|átás zavaľtalan és folyamatos ellátĺása éľdekében
egyiittmfüödik az e feladatokban közľeműködő mas szolgźltaőkkal és a Megbízóvď.

17. Jelen szeruődés megszűnik kĺilönösen
a) ahatźtrozott idő elteItével,
b) a Szolgáltató jogutód nélkiĺli megsziĺnésével,
c) a finanszítozási szerződés megsziĺnésével,
d) érvényes mĺiködési engedély hiányában,
e) érvényes praxisjogľa vonatkozó engedély hianyában.

18.1. A jelen szeľződést a felek a masik fé|hez írásban intézett felmondássď (renđes felĺnondĺís)
vagy közös megegyezéssel, hat havi felmondási idővel megszĹintethetik, mely felnondás ki.
zźrőIag a hónap utolsó napjaĺaszólhat.

18.2. Megbíző aszerződést a 18.1. pont a|apjźnindoklĺíssal felmondją ha

a) aháziotvos a szeruődésben vríllďt kötelezettségeit írrásbeli felszólítas ellenére sem teljesíti,
vagy folytatólagosan megszegi a jogszabźiyban foglalt miíköđésre vonatkozó előíľrásokat;

b) aháziorvos <jnlílló egészségtigyi tevékenység végzssére vďó jogosultságát báľmely okból
elveszti.

1 8. 3. Megb íző a je|en szeruođést azonnali hatĺállyď felmondhatj a, amennýben

a) megállapítható, hogy az egészségiigyi szolgáĹtatás szakĺnai színvonďa csökkent, és e csök.
kenést az egészségýgý hatóság célęllenőľzése igazolja;

b) Szolgáltató a teľtileti ellátási kötelezettségét folyamatosan, sulyosan és bizonyítottan meg-
szegi;

c) a felmondás közlését megelőzőeĺl" az annak alapjául szolgáló kcirülmény kiktiszöbölésére
Szolgáltató ľészére ínásban biztosított hataridő eľedménytelenül telik el;

đ) ahasznźůatba adott ľendelőhelyiség engedélytől eltéľő hasnĺźůataesetén.

79. A felmondási idő alatt aSzo|géltató köteles szerződési kötelezettségeitvźltozatlanul teljesíte-
ni, amelyet Megbízó ellenőrizlret. A szerződés megszűnésekor aSzolgáltató kcjteles arészére
térítésmentesen átadott rendelő helyiséget Megbízónak visszaszolgá|tatnl. Szolgáltató a szer
zőđés megsziĺnése esętén elhelyezésľe nem tarthat igéĺyt.
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20. Megbíző tlldomélsul veszi, hogy kĺ!ĺzetmódosítás vagy a szerződés hatariđő előtt tdrténő

vĺegaĺzoĺ felmonđása esetén bekövetkezet1, a hźlziorvost ért kaľ esetén a települési <jnkor-

mźnyzatkáľtďanítási kötelezettséggel taĺtozjk. A kaľtalanítrás alapjául a háziorvosi szolgá|tató

egy éves oEP finans zírozásźnakosszege tekintendő.

21. Jelen szeľződés időtaľtama a|att,ha báľmelyik szeruődő fel nem szerzodésszeľĹíen teljesít,

illetve bármelyik szerzódó fé| áItalgyakoľolt azonrrerli hatályu felmondĺássď összefüggésben

mrásik felet igazolt kar éri, a karokozó felet a polgári jogi szabályok szeľint kráľtéľítési felelős-
ség teľheli.

22. IeLeĺ szerződésben nem szabályozottkérdésekben a Polgĺáľi Tĺirvénykönyv, valamint a szeľ-

ződésben rogzíteÍt egészségtigyet érintő hatályos jogszabályok ľendelkezéseit kell iľanyadó-

nak tekinteni.

23. E szetzodésben ľögzített mellékletek a jelen szerződés elváIaszthatat|anrészét képezik, azok-

kal egyiitt érvényes.

24. Szeruódő felek kijelentiŁ hogy vitas kéľdéseiket elsősorban békés úton rendezik. Ameĺmyi.
ben ez nem lehetséges, úgy a peľtargy szerint illetékes bírősághoz fordulnak.

25. Je|en szerződést a felek közĺjs megegyezéssel, írásban báľmikor módosíthatjak. A kĺizös meg-

egyezéssel töľténő szetzodésmódosítashoz önkormanyzati döntés sziikséges.

26, Je\eĺszeruődés késziilt 4 oldďon, 6 egymíssal egyezó példanyban, melyet a felek elolvastak,

éĺelmeĺek, és mint akaľatukkal mindenben megegy ezőt j óvahagyóIag aléirtźk.

Mel1ékletek:

1. sz. melléklet: kórzet, rendelési idő és a helyettesítés ľenđjének meghatźltozźĺsa

f. sz. melléklet: Használati Szetződés

Budapest,201,6.

Megbízó
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvá.

ľosi onkoľmányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Jogi szempontból ellenj egyzrcm :

Danada- Rimĺán Edina
jewzś,

nevében és megbíásából

Szolgáltató

dr. Mésár Eĺika a|jegyző

Fedezet:
Pénzĺiryileg e11e4i egyzem:

Páľis Gyuláné
pénnlgýigyosztźtlyvezeto aĺi/
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]. sz. melléklet

az egészségĺigłi ellótasi szerződéshez

Közet, ľendelési idő es helyettesítés ľendjének meghatáľozása

A Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testĺiletének a hríziorvosi kör-
zetekről szőLő25/2002. o1I.21.) önkormányzati ľendelet szerinti meglntározott terĹileti ellátási kötele-
zettséget bizosító körzet'

1/a. Ellátási terĺilet:

.... orvosi kiiŹet

1 lb. A körzet lakosságszám a a szerződés aláírásakor: . . ... fő

A feladat-ellátás jellege: felnőtt házioľvos

Azt/a. pont szerinti teľĺileti ellátrási körzet orvosi rendelője:

Cím:.
Telefon:

Rendelési idő:

Hétfb: ...'.-..... óra

Kedd: .....-..... óra

Szerda: .....-..... óra

Csütöľtök ..'..-..... óra

Péntek: práratlan héten .....-.'..' óra

páros héten .....-.'... óra

Helvettesítés rendje (szabadság, betegséýakadźiyoztatás' továbbképzes, eryéb rendkívüli ok esetén):

A hĺázioľvos _ bejelentési kötelezettség mellett - gondoskodik a saját és munkatársai helyettesíté-

séľő[ és a helyettesítést ellátók đijazasarőI. A helyettes kivĺálaszkáséľt felelősséggel taľtozik. A he-

lyettes orvosnak és asszisztensnek ręnđelkeznie kell a feladatköľre előíľt képesítéssel.

ph.

ph.

1.
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tĺĺ.szľÁr-ATI sZERZouBs

amely léhejött egyľészľől a

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosĺ Onkormányzat,mintazegészségĹigyi közszolgál.
tatÁsr ől' gonđo skodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
ađőszźm.. I 57 3 57 I 5 -2. 42
statisztikai számjel: 1 57 3 57 | 5 -84II -32I-0t
töľzskönyvi azonosító szám: 7357 15

képviselő neve: dr. Kocsis Máté polgrármester
bankszríml aszźtm.. 1 04033 87-00028570-00000000
továbbiakban: Használatba adĺí

masĺészľő1
név:
székÍrely:
cégsegyzékszőrn:
aďőszźml:
statisztikđ szĺáĺnj el:
ęllátlísért személyesen kötelezett orvos neve:
képviseli:

mint megb ízott egészségügyi szo|gźńtatő,
a továbbiakban: Használatba vevő

_továbbiakban egyiitteseĺ: szeruődő felek_ kcjzott ďulírott helyen és napon azalábbi feltételekkel:

1. HasmáIatbaadó megbíztaĘasnálatbavevőt azegészségtigyi ellátásiszerzőđés 1. sz. mellék.
letében meghatározott oľvosi köľzet teľiileti ellátísi kötelezettséggelvégzendő alapellátási fe-

ladatainak teljes köľiĺ ellátasávď, amit Hasznĺálatba vevő elvállalt. Haszniĺlatba vevő ezze| źń-

vĺállalja Hasznźlatba adótól a hivatkozott köľzetben és az ott meghatźrozotthźziowosi ľende.

lőben és ĺendelési időben a Magyaľoľszághelyi önkormanyzatairőI szó|ő 20|1. évi CLXXD('
23. $ (5) bekezdés 9) pontją vďamint az egészségýgyi ďapellátasľól szóló 2015. évi C)CKII.
tĺirvény 5. $ (1) bekezdés a) pontja szeľinti teriileti egészségiigyi alapellátasi kötelezettség kö-
rébetartozóhrĺziorvosialapeI|átásiteendőkellátrását.

Hasznĺílatba adő az egészségugyi alapellátasĺő| szőIő 20|5. évi C)ooII. töľvény, az egés-

zségügyľől sző|ő |997. évi CLIV. töľvény, azöĺá||ő oľvosi tevékenységľől szóló 2000. évi II.

töľvény vonatkozó rendelkezései alapjan, a szetzodés megsziĺnéséig HasznáLatba vevő részéľe

térítésmentesen biztosítja aházlorvosi rende|ő hasrná|atat, adott orvosi ľendelőben működő

oľvosok köziitt _ annak (azok) megosztott hasznáIatźft' a rendelőhöztartoző vĺáró és mellékhe-
lyiségek hasnń|atával egyĹitt.

HasznźÄatba vevő a tészére téľítésmentesen biztosítoĹt hźľ;iowosi ľendelőt és hozzá tartoző

helyiségeket jelen egészségügyi feladat --ellát,ĺási szerződés tźtrgyában meghatźrozottakon kí-
vĺil eső egyéb egészségiigyi tevékenységreh'lzźttólag renđelési időn kívĹil haszrrálhatjąHasz.
ĺźlatba adó írásbe|i täjékoztatasa mellett. Haszľlźllatba adő a ľendelőhelyiség hasznźlatáért
béľleti, }ĺLasznźůati díjat nem szedhet.

2.

J.



4. Használatba vevő aháziorvosi ľendelőhelyiséget (mellék'lrelyiségekket) a jelen szeľzőđés 1.

sz. melléklete alapján megtekintett állapotban j e|en szerződés ďáíľasával egyidejűleg átvette.

5. Használatba vevő kĺĺteles a téľítésmentesen áwetthelyiségeket és ingóságokat a tőle elvfuható
gondossággď és rendeltetésszeľĹĺen használni, azok állapotát megóvni.

6. Használatba aďő köteles az éi|agmegóvĺás érd.ekében a hasznáIatra átađott helýségen beliil
felneriilő karbantaľtási, javítási munkfüat saját kiiltségén e|végeni; a heýiség napi tizemel-
tetéséhez sztikséges építószcti, gćpćszcti ós clcktromos javítĺísokat, a hclyísćg bwkolatainak,.
ajtóinak,- ablakainak,. berendezéseinek cseľéjével kapcsolatos feladatokat ellátri; a rendelő
kĹilső homlokzati ľészének kaľbantartásźttćÄ, fe|tĄítasaról, vďamint a falakban elhelyezkedő
vezetékek és a központi fiítésrendszer teljes vagy részleges cseľejével jaró munkfü e|végzésé.
ről gondoskodni.

7. Haszná]atba adó ńszéróI a javítasi, kaľbantaľtási munkálatok elvégzését a Józsefurírosi Gaz-
dalkodasi Ko4ont Zľt. (JGK Zrt.)végzi.

Kapcsolattartó a JGK Zľt. ľészéľől:
Jakab Tiboľ
elérhetőség : +3 6 l 20.237 37 69
e-mďl: iakab t@kisfalujozsefuaros.hu

Gyorsszolgálati telęfonszám: +361 1 -f|0.34I7

Kapcsolattaĺó a Józsefvaľosi Pol gármęsteri Hivatď részéről :
Pokomyi Viktória
elérhetőség : +361 1 - 4592588
e-mail : pokomyiv@j ozsefu aľos. hu

8. Haszrrálatba vevő köteles gondoskodni a hatósági, tűzvédelmi, bďesetvéđelmi és polgaľi vé-
delmi előírások maĺadéktalan betaľtásĺáról és betartatásaľól.

9. A praxishoztartoző miĺködési és iizemeltetési költségek aHasznźiatbaadőtteľhelik azalźhbi.
ak szerint

9.|. az ingatlanľa vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági rendszeľ költsége,
9.2. villamos-energiafo gyasztás költsége;
9.3. gazJfűltés fogyasztás díja;
9.4. víz- és csatornadíj;
9.5. szemét szál|ítás költsége;
9.6. lifthasnáIati đtj.

10. A praxishoz tartoző míiktidési és ĺizęmeltetési költségek a Hasanálatba vevőt terhelik az a|źtb-

biak szerint

10.1. veszélyeshulladéksaállítasánakköltsége;
10.2. sterilizáló eszkózmÍĺködtetésiésellenőrzésiköltségei;
10.3. textílifümosatásikĺiltsége;
1'0.4. inteľnęthasznĺĺlatköltsége;
10.5. tákaľítĺási költségek;
10.6. a helýség, illetve a feladatelláńźshoz szfüséges eszközök hasznáiatźĺból eľedő javĹ

tasi, pótlási költségek;
t0.7. telefonköltségek;
10.8. ingó vagyontźrgyakvagyonbiztosítĺísa és azebhezkapcsolódó költségek;
10.9. anyagköltségek (szakmaí anyag, kötszer, győgysze1vegyszer' tĺĺ, fecskenđő,papíĺ, /|

írőszer'nyomtatvany stb.); 
1 a!ĺ/



10.10. a Használatba vevő pľaxisához tartoző egészségügyi szakszemélyzet, illetve egyéb
fo glďkoztatottak kiiltségei.

11. Jelen szerződésben nem szabźiyozott kéľdésekben a Polgári Töľvényk<lnyv, vďamint a szeÍ-
ződésben rcgzített egészségĹigyet érintő hatályos jogszabáLyok rendelkezéseit kell iľanyadó-
nak tekinteni.

1 2. Jelen szerződésb en' rogzített melléklet a szevódés elválaszthatatl arl részétképezi, ąz.zal egyitt
érvényes.

1'3. Szetződő felek kijelentik, hogy vitas kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik. AmennyĹ
beneznem lehetséges, úgy apertźrgy szeľint illetékes bíľósághoz foľdulnak.

14. Jelen szerződést a felek kiizös megegyezéssel, önkormányzati dontés foľmájában írĺásban

báľmikor módo síthatj ak.

Jelen szerződést a felek elolvasas és értelmezés utĺán - a hivatkozott jogszabálý rendelkezések
ismeretében _ mint akaratukkal minđenben megegyezot jóvĺĺhagyóIag a|álrtźk.

Budapest,2016.

Megbíző
Budapest Főváľos VIII. keľůi|et Józsefuá.

ľosi Onkormányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Szolgäitztő

Jogi szempontból ellenje wzemi
Danada- Rimán Edina

jegyző
nevében és megbíaásából

dľ. Mészár Erika a|jegyző

/
u+ł,ĺ
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l. sz. melléklet

a has mólati s z er z ő dé shez

Rendelkezésre bocsátott létesítmény és helyiségek j egyzéke

1. Az orvosi rendelő helyiségei, több praxis műköđése esetén megosztott hasznźÄatát Használatba adó
Haszrálatba vevő részére átadta. Hasanáĺatba vevő tudomásul vette, hogy a míĺködéshez szükséges
eszközök fenntartasaľól, felújításáról, karbantaľtźsáről, cseréjéről - ideértve az éľtékcsökkenéssel kap-
csolatos költségviselés kérdését is _ saját költségén kdteles gondoskodni.

2. A hráziorvosi ľendelő helye, helyiségek:

//

u?łĺ
t/



hatőr ozat 2. számű mel léklete

EcÉszsÉcticyr FELADAT.ELLÁTÁsI sZERZonÉs
amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváľos YIII. keľĺilet Jĺózsefuáľosĺ onkormányzat,mjnt'az egészségügyi kĺizszolgal-
tatásľól gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
adőszźtn: 1 57 3 57 | 5 -2- 42
statisztikai számjel: |57357 l 5-84| | -32|-0|
törzskĺinyvi azonosító szÍlm: 7 3 57 I 5

képviselő neve: dĺ. Kocsis Máté polgámlester
bankszámlaszátm:10403387.00028570-00000000
továbbiakban : Megbízĺó

másrészľő1
név:
székhely:
cégsegyzékszĺm:
adószám:
statisztikď szátmjel:.

ellátaséľt személyesen kötelezett oľvos neve:
képviseli:

mint megb izott egészségugyt szo|gźůtatő,
a továbbiakban: Szolgáltató

szerződő felek k<izĺjtt alulírott helyen és napon az alábbi fęltételekkel:

Á szerződés tárrya

Megbíző 10 éves határozott időtartamĺa 20|7. januaľ 01. napjátó| 2026. decembeľ 31. napjáig
megbízza Szolgáltatót a jelen szeruódés 1' sz. mellékletében meghatźrozott orvosi kĺĺrzetben teľü-

leti elláüísi kötęlezettséggel végzendo alapellátĺási feladatainak teljes kiiríi ellátasávď, amit Szol-
gattatő etvállal. Felek ľtigzítik, hogy a Szolgáltató ez-zel źtwźllalja MegbízőtőL a je|en szęrződés 1.

sz. melléklętében rögziteÍtkörzetben és egyénĺe szabott háziorvosi rendelőben és rendelési időben
aMagyarorczághelyí iinkormĺínyzataĺró| szóIő 20t1. évi CL)fr)(D( töľvény 13. $ (1) bekezdés 4)

pontją vďamint az egészség1,lgý ďapellátrásról szóló 201,5. évi C)oilII. törvény 5. $ (1) bekezdés
a) pontja szerinti terĹileti egészségügyi ďapeltátási kotelezettség körébe tartoző egészségtigyi ellá-
tasat. Felek ľĺigzítik, hogy Megbízó Képviselő.tęstĺilete jogosult a jogszabźlyi keretek közott a
lakosságszám esetleges módosulásiának megfelelően a körzetek hatarainak meghatźrozasara és

módosítrísáľa, az egészségtigyl hatósággal és az érintettekkel való egyeztetés utźn a teľtileti elláüís
legmegfelelőbb módj anak kiválasztłásĺíra.

F'elek jogai és kiitelezettségei

1. Szo|gá|tatő ahźzí gyermekorvosi teendőket az egészségugyi ďapellátasról szóló 2015. év|
C)oilII. tĺiľvény, azoná]|ő oryosi tevékenységľőlszóló 2000. évi II. töľvény, továbbá ahazi-
orvosi, hazi gyermekorvosi és a fogoľvosi tevékenységelaől szóIó 4lf000. (il. 25.) EiM ľen-

delet és egyéb hatályos jogszabályok e|őírásai, valamint ajelen szętződésben foglďtak szerint
köteles ellátni.
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J.

Szolgáltató koteles ellátni az t. sz. melléklet szerinti bozzátartozó kĺjrzet terĹiletén lakó, a
kiilĺin jogszabá|ybarl foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az áIta|a elfogadott biztosította-
kat, valamint azon személyeket, akik esetében az e|Iátatlanság egészséget kaĺosító vagy győ-
gyulást lassító állapotromláshoz vezet.

Szolgďtató köteles továbbźl

3.I.az országos Egészségbiztosítási PérutÁĺĺ:a| (oEP) egészségügyi a|ape|Iźńasi szolgáltatasra
flnaĺszír ozási szer ző đést kötrri,

3.2. az egészségügyí tevékenységre szóló működési engedélyének tartďma szerinti személyi
feltételeknek megfelelő személý feltételekkel rendelkezni. Az e|látas biztoĺságáért a
praxisjog hrlajdonosa ery személýen felel,

3.3. ahźľ'i gyermekorvosi orvosi feladatokat ellátó orvos Magyar orvosi Kamara (MoK) tag-
ságát igazoló đokumentumot, valamint a teriiletileg illetékes Budapest Fővĺíľos Koľ.
miĺnyhivatala Népegészségiigyi Hatósága áltď kiadott pľaxisengedélyét bemutatni,

amelyek j el en szerzőđés hatĺálybalépésének feltételei.

Megbízó kijelenti, hogy Szolgáltató a jelen szerzóđés 3. pontjában megjeltilt adatokat taľtal-
maző, vállďkozóként végzenđő hźľ;i gyermękorvosi tevékenységhez szfüséges feltételeket
igazoló okiratokat Megbízó képviselőjének eredetiben bemutatta és azok egy-egy fénymásolt
példanyát a Megbuőnak legkésőbb jelen szerződés alaÍĺasőxal egyiđejűleg éúadja. A fenti
adatokban bekövetkezó váLtozást a Szolgáltató kciteles Megbízónak 30 napon beliil írásban
bejelenteni.

}ilegbíző onkomlrányzat aktilon törvényben előíľt kötelezőkłlzszoLgáItatas nyujtásáért fennál-
1ó felelőssége következtében jogosult jelen szerződésbe foglaltak megvalósulását ellenőľizni.

Szolgáltató folyamatos szakmai ellenőrzését az illetékes Budapest Fővĺĺros Kormányhivatala
Népegészségugyi Hatósága lźĺja eI.

Szolgáltató kiiteles ahazi gyermekorvosi teendőket személyesen ellátni a szprzodés l. szrímú
mellékletében meghatározott rendelő helýségében, vďamint indokolt esetben a beteg ottho-
nában. E kötelezettsége alól csak kĺilönösen indokolt esetben mentestil. Ilyen esetben a Szol-
ga\tatő köteles helyettesítéséről a hatrályos jogszabrályi előírĺásoknak megfelelően gondoskod-
ni. A helyettesítő személyek nevét az |. sz. mellékletben kellľögzíteni, a helyettesítő szemé-
lyében bekövetkező vźitozÁst pedig a váItozást követő 15 napon beltil Megbíző részérę fuźs-
ban bejelenteni. Szolgáltató fuđomasul veszi, hogy amennyiben helyettesítéséről nem megfe-
lelően gondoskodik és e tényről Megbizőtnem éľtesíti, ebből a köľĹĺlménybőlkeletkező kríľo-
kéľt és jogkĺivetkezményekért teljes köriien felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy mfüĺidési körén
kívül ál1ó, elhríľíthatatlan ok miatt nem fudott eleget tenni kötelezettségének.

Szo|gáůtatő köteles Megbizőva|hźzi gyermekorvosi feladat ęllátasźra vonatkozóan szevndé-
ses kapcsolatbaďjogviszonyban álló más Szolgáltató helyettesítésében közreműködni, ennek
során elsősorban Szolgáltatóhoz ftildrajzilagköze|ebb elhelyezkedő masik Szolgáltató helyet.
tesítési feladatait ellátni. Szolgáltató a helyettesítést saját ľenđelési idejében és renđelési he-
lyén is biztosíthatja.

Szolgźitatő köteles a kiilön jogszabályban foglaltaknak megfelelően biztosítani aházi gyer.
mekorvosi szolgźiat miiködésének személý feltételeit. Aházi gyeľmekorvos az egészségiigyi
feladatok megfelelő ęI|átźsźtgyeľmekápoló vagy asszisztens igénybevételével és védőnő köz-
reműködés ével végzi. Az assnsztens munkáj ät a győgyítćl.megelozo ellátĺással kapcsolatos fe-
ladatok vonatkozasźtbaĺ a haziorvos kárlyítja. Az asszisrtens a szakképzettségéĺek megfelelő
feladatokat önállóan végn.

SzolgáItatő minden év februar 15. napjáig Megbízónak megktildi aSzo|gźůtatő e|í\z-ő évi tevé-
kenységének adatut taĺta|maző Központi Statisztikai Hivatal (KsrĐ felé teljesített adatszol.
gáItatás masolatát.

Az ügyeleti ellátast aMegbízó biaosítja az ügyeletľe vonatkoző külön szerződés alapjźn.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

i.a
.:::

iĺ.

;li

11. /
"/ĺi ĺ{i/



t2. Szolgáltató k<iteles munkanapokon az 1. sz. mellékletben meghatźrozott haziorvosi rendelő-
ben és rendelési időben rendelést taÍtani. Szo|gáItatő a renđelési ídőtL<IzaÍőlag a Megbiző jő-
váhagyásával és a mfüödési engedélyében áť'ĺezeťrĺe módosíthatją Megbízô iskezđeményez-
heti Szolgáltatóná| a rendelési idő módosítását'

13. SzolgáItató kĺĺteles ahźaiorvosi rendelőben a jogszabályok áItaI elóirt feladatokat e szerző.
đésben ľögzítetteknek megfelelően ellátni, és betegtájékoztatők (p1.: ĺendelési idő; betegjogi
képviselő neve, elérhetősége; panasztétęI lehetőségei; egyéb infonnációs anyagok) közzétéLę-
léľől gondoskodni.

14. Szolgáĺtató köteles a jelen szerződésben részletesen meghatźrozott feladatainak ellátrásávď
kapcsolatos, a teriiletileg illetékes Budapest Fővaros Kormrányhivatala Népegészségügyi szer-
ve és a KSH részére kiildött jelentéseket elkészíteni. Szolgrĺltató kötęles az źita|a kezęlt adat-
bázístmegőrizni és a személyes adatok védelméľe vonatkozó jogszabálý rendelkezéseket be-
tartarri, valamint kĺiteles a jogszabźlyokban előÍrt nyilvĺíntaľtásokat vezetni és adatvédelmi
szabáIyzatot megalkotni, továbbá aMegbíző részére, jeleĺszeruődésben részletesen meghatá-
tozott feladatainak el|átasźtva| kapcsolatos személyiségi illetve egyéb, jogszabźůyba nem üt-
köző adatot, infoľmációt szolgáltafiri.

15. Jelen szeruóđésben felsorolt feladatok teljesítéséhez szfüséges ingatlan haszrĺĺlatba adźsźnőI,
a mfüödési és iizemeltetési költségek szabźlyozásĺíról, a kaľbantaľtásľóljelen szerződés elvá-
Iasnhatat|arlńszétképező2. sz.me||éHet szerinti használati szeruődés ľendelkezik.

16. SzolgríJtatő a keľületi egészségiigyi ďapellátźs zavartalan és folyamatos ellátása érdekében
egyiittmfü<i đik az e feladatokban közremĺĺködő más szo|gźtltatőkkal és a Megbízóval.

17. Je1en szerzőđésmegszĺinik
a) ahatźrozott idő elteltével,
b) a Szolgáltató jogutód nélkiili megsztĺnésével,
c) a finanszíľozási szerződés megszűnésével,
d) érvényes működési engedély |ĺźnyźtban,
e) éľvényes praxísjogľa vonatkozó engedély hiányában.

18.1. A je|en szerződést a felek a mrísik fé|hez írĺísban intézett felmondiíssď (rendes felmondás)
vagy ktizös megegyezéssel, hat havi felmondĺĺsi idővel megszĹintethetik, mely felmondlís ki-
zźtrőIag a hónap utolsó ĺapjźlra szólhat.

18.2. Megbíző aszetződést a 18.1. pont alapjáĺindoklĺíssalfelmondja, ha

a) a háziorvos a szeľződésben vďlalt kötelezettségeit írasbeli felszólítĺás ellenére sem
teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt mfüödésľe vonatkozó
előírásokat;

b) ahaziorvos önálló egészségĹigyi tevékenységvégzésére való jogosultsáEat bármely
okbólelveszti.

1 8.3. Megbizó a je|en szerződéstazonnďi hatĺállyď felmondhatja, amennýben

a) megállapíthatő'hogy az egészségĺigyi szolgáltatas szakmai színvonala cscikkent, és e csök-
kenést az egészségýgyi hatóság célellenőrzése igazolja;
b) Szolgáltató a teriileti ellátasi kötelezettségét folyamatosan, súlyosan és bizonyítottan meg-
szegi;
c) a felmondás közlését megelőzóen, az annak ďapjául szolgáIó köriilmény kikiiszöbĺjléséľe
Szolgáltató tészéte íľásban biĺosított 30 napos hatĺíľidő eľeđménýelentĺl telik el;
d) ahasználatba adott ľendelőhelyiség engedéIytőIeltérő hasrnźiata esetén.

19. A felmondási idő ďatt aSzoLgźitatő köteles szeruődésiktĺtelezettségeitvźůtozatlanulteljesíte-
ni' amelyet Megbíző ellenőľizhet. A szeruodés megszíínésekoľ a Szolgáltató kdteles arészére
téľítésmentesen átađott rendelő helyiséget Megbízónak visszaszolgéůtatni. Szolgáltató a szer-
ziĺdés megsziĺnése esetén elhelyezésľe nem taľthat igényt.
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20. lMegbíző fudomasul veszi, hogy kĺirzetrnódosítas vagy a szęrzőđés hatáľidő előtt töľténő fel-
mondása esetén bekövetkezeĹt, ahźłziorvost ért kar esetén a teleptilési önkormanyzat kártala-
nítási kötelezettséggel tartozik. Akártalar'itas alapjául ahźniorvosi szolgáltató egy éves oEP
ťlnanszlĺozásanak összege tekintendő.

21. Jelen szerződés iđőtartama a|ait,ha bármelyik szeĺzódő fél nem szerződésszęríen teljesít,
illetve bĺĺrmelyik szerzódó féI á|tal gyakoľoIt azonnali hatźtý felmondássď összefüggésben
másik felet igazolt kar éri, akźrokoző felet a polgári jogi szabĺĺlyok szerint kĺíľtéľítési felelős.
ség terheli.

zf. Jelen szerződésben nem szabályozott kéľdésekben (például káľtérítés, kárüalanítĺás) a Polgĺáĺi
Törvénykönyv, valamiľrt a szerződésben rĺigzített egészségügyet érintő hatlílyos jogszabályok
rendelkezéseit kell irĺĺnyadónak tekinteni.

f3. E szeľződésbeĺrogzített mellékletek a jelen szeruődés e|vá|aszthatatlan részét képezik, azok-
kalegyiitt érvényes.

24. Szerződő felek kijelentik, hogy vitas kérdéseiket elsősoľban békés úton ĺendezik. AmennyĹ
ben ez nem lehetséges, úgy apertźttgy szeľinti illetékes bírősághoz fordulnak.

25. Jelen szeľződést a felek közĺis megegyezéssel, íľásban bánĺikor módosíthatják. A közös meg-
egyezéssel tĺjľténő szerzódésmódosítashoz onkormźnyzati dĺintés szfüséges.

26. Jelen szetzőďés készĹilt 4 oldalon, 6 egymással egyező példanyban, melyet a felek elolvastak,
éľtelmeztek és mint akaľafukkal mindenben megegyezőtjóvahagyóIaga|áíĺtźÄ<.

Mel1ékletek:

I. sz. mellékleť kotzet, rendelési iđő és a helyettesítés rendjének meghatźtrozása

2.sz. melléhJet: HasznáIatí Szer ző đés

Budapest,2016.

Megbízó
Buđapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvá.

ľosi onkormányzat
képvĺseletében

dľ. Kocsis Máté
poIgáľmesteľ

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Danada- Rimrán Edina
jegĺzó

nevében és megbízasából

Szolgáltató

dr. Mészaľ Erika a|jegy ző

Fedezet:
Pénziigyileg ellerf egyzem :

Paľis Gyulĺĺné
pénzĹigyi tigyo sztályv ezętó
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l. sz. melléklet

az egészségtigli ellótasi szerződéshez

Kłirzet, ľendelési idő és helyettesítes ľendjének mę;hatĄrozása

A Buđapest Főváľos VIII. kerület Józsefvarosi onkormanyzat Képviselő-testĺiĺetének a haziorvosi kdľ-
zetekrőĺ szőlő 25/2002. NI.LI.) önkoľmányzati rendelet szerinti meghatĺrozott teľĺilęti ellátási kötele-

zettséget biztosító körzet.

1/a. Ellát.ási teriilet:

.... oľvosi ktinet

l lb. A korzet lakosságszím a a szerződés aláírásakor: .' . .. fő

A feladat-ellátĺás jellege:hźni gyermekorvos, iskolaorvos, óvodát ellátó orvos

Ellátott kömevelésí intézĺrények (iskolą óvoda)

Az I|a. pont szerinti teľüĺeti ellátási k<irzet orvosi rendelője:

Cím:.
Telefon:

Rendelési idő:

Hétfiö: ........... óra

Kedd: ........... óra

Szeľda: .....-..... óra

Csütörtök: .....-..... óra

Péntek: páľat|arlhéten .....-....' óra

paľos héten .....-..... óra

Helv.ettesítés rendje (szabadság, betegséýakadźůyoztatás' továbbképzés, egyéb rendkívüIi ok esetén):

3. ph.

A hazioľvos - bejelentési kötelezettség mellett _ gondoskođik a saját és munkataľsai helyettesíté-

séről és a helyettesítést ellátók díjazásańI. A helyettes kiválasztiásért felelősséggel tartozik. A he.

lyettes oľvosnak és asszisztęnsnek renđelkeznie kell a feladatkĺiľre előíľt képesítéssel.

ph.4.

/
?7,/
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2. szdmil melléIclet
egészségiigli ellátási szerződéshez

HASZNÁLATI sZERzoDÉs

amely létrejĺitt egyészĺő| a

Budapest Főváros YIII. kerĺilet Józsefváľosi Onkorm ányzat, mint az egészségügyi közszolgál-
tatast ől gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baross u.63.67.
adőszźlm: 7 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai számj el: 1 57357 t 5-84II-32l.01
tĺiľzskĺinyvi azonosító szźm: 7357 1 5
képviselő neve: dr. Kocsis Máté polgrárĺľlester
bankszáml aszźtm: 1 04033 87-00028570-00000000
továbbiakban: Használatba adó

masrészrő1
név:
szélĺÍrely:
cégsegyzékszám:
ađőszźlm:
statisztikai számjel:
ellátaséľt személvesen kdtelezett orvos neve:
képviseli:

mint megb ízott egészségügyi szolgáltató,
a továbbiakban: Használatba vevő

-továbbiakbarlszerzodő felek_ között ďulíľott helyen és napon aza|ábbi feltételekkel:

HasználatbaadőmegbínaHaszná|atbavevőt azegészségpgyj ellátĺási szerződés 1. sz. mellék-
letében meghatĺározott orvosi kĺirzet teľiileti ellátĺási kdtelezettséggel végzeĺdő alapellátasi fe.
ladatainak tďes körÍĺ ellátásával, an:jit Hasznĺílatba vevő elvĺíllalt. Hasznĺĺlatba vevő ezzel át.
vel|alja Használatba adótól a hivatkozott kĺirzetben és az ott meghatĺĺľozotthźaiowosí ľenđe-
lőben és rendelési időben a Magyaľoľszág helyi önkormanyzataiľól sző|ő 201'1. évi CDO(DĹ
23. $ (5) bekezdés 9) pontją valamint azegészségýgyi ďapellátasról szóló 20t5. évi C)oiltr.
törvény 5. $ (1) bekezdés a) pontja szerinti terĹileti egészségügyi a|apellátási kötelezettség kö-
ńbetaľtozőhĺáziorvosialapellátlásiteendőke||átźsźú.

HaszlĺÉiatba adő az egészsé'gügyl alapellátísról szóló 20t5. évi C)oilII. ttirvény, az egés.
zségĹigyről sző|ó 1997. évi CL[V. törvény, azónallő orvosi tevékenységľől szóló 2000. évi II.
tv. vonatkozó rendelkezései alapjtn, a szeruőđés megsziĺnéséigHasznźtlatba vevő rész&e térí-
tésmentesen biztosítja a háziorvosi ľendelő haszľ.át|atáú' adott oľvosi rendelőben mĺiködő orvo.
sok között - annak (azok) megosztott haszĺÉlatźú, a rendelőhöztartoző vaľó és mellékhelyisé-
gek használ atáv aI e gyiitt.

Hasznďatba vevő a részśre térítésmentesen biztosított háziorvosi rendelőt és hozzá tntoző
helyiségeket jelen egészségĺigyi felađat -ellátási szeruőđés táľgyábarlmeghatźrozottakon kí-
vĹil eső egyéb egészségiigyi tevékenységre|<ĺzarőIag ľendelési időn kívĹil hasarálhatja,Hasz-
nźlatba ađó írásbeli tájékoztatĺása mellett. Hasznźlatba vevő a rendelőhelyiség hasznźůatáért
bérleti, hasznźůati díjat nem szedhet.

1.

2.

J.

,!::
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4. Használatba vęvő ahźziowosi ľenđelőhelyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szeruődés |.
sz. melléklete alapján őĺťvette,

5. Használatba vevő kciteles a térítésmentesen áwett helyiségeket és ingóságokat a tőle elvaĺható
gondossággal és rendeltetésszerĹíen haszná]ni, azok állapotát megóvni.

6. Haszrálatba adő koteles az źiLagmegóvás érdekében a hasznźůatra átadott helyiségen beltĺl
felmerĹilő kaľbantaľkĺsi, javítási munkákat saját ktiltségén elvégeni; a heýiség napi iŁemel-
tetéséhez szĹikséges épitészďi, gépészeti és elektromos javítasokat, a helyiség burkolatainak,-
ajtóinak,. ablakainak,- bercnďezéseinek cseréjével kapcsolatos feladatok ellátni; a rendelő

ktilső homlokzati részének kaĺbantaľtasáról, felújításaról, valamint a falakban elhelyezkeđő
vezetékek és a központi fiĺtésrenđszer teljes vagy rész)eges cseréjéveljaró munkák e|végzésé-
rő1 gondoskođni.

7 . Haszrálatba adő részéről a javítĺási, karbantartlísi munkálatok elvégzését a Józsefuaľosi Gaz-
dálkodási Központ ZÍt. (IGKZrt.) végzi.

Kapcsolattaľtó a JGK Zrt. részéről:
Jakab Tiboľ
eléľhetőség : +3 6 l 20 -237 37 69
ę-mďl : í akab-t@'kisfaluj ozsefuaľos.hu

Gyorsszolgĺĺlati telefon szźtlľ':. +3 6/ | -zI0 -3 417

Kapcsolattaľtó a Józsefu aľosi Polgáľmesteri Hivatal részéről:
Pokoľnyi Viktória
eléľhetőség: +36ll - 4592588
e-mail : pokomviv@j ozsefvaľos.hu

g. A Hasmálatba vevő köteles gondoskodni a hatósági, tiĺzvédelmi, balesetvédelmi és polgaľi

védelni előírĺások maľadéktalan betaľtásaľól és betaľtatłásáľól.

10. A praxishoz tartoző miĺködési és tizemeltetési költségek aHaszná|atba adót terhelik az a|álbbi-

ak szerint

10.1. aziĺgatlanravonatkozó vagyonvédelmi-, biĺonsági rendszerköltsége,
10.2. villamos-energíafogyaszüfuköltsége;
10.3. gazlfütés fogyasztas díja;
10.4. viz- és csatoľnađíj;
10.5. szemétszźilítasköltsége;
10.6. lifthaszrálati díj.

11. A pľaxishoz tartoző miĺködési és tizemeltetési költségek a Hasznĺĺlatba vevőt terhelik az aláb.

biak szerint

l1.1. veszélyeshulladékszĺĺllítĺásanakköltsége;
1'|.2. sten|izáIő ęszközmiĺködtetési és ellenőrzési k<iltségei;

11.3. textíliákmosatasiköltsége;
t1,4. internethasznélatköltsége;
11.5. takarításiköltségek;
l1.6. a helýség, illetve a felađatellátáshoz szĹikséges eszkĺizök hasná|atából eredő javĹ

tasi, pótlási kĺiltségek;
|1.7. telefonköltségek;
11.8. ingó vagyonüárgyak vagyoĺbiztosítiása és az ebhez kapcsolódó költségek;
11.9. anyagköltségek (szakmaí aĺyag,kötszeľ, gyógyszer, vegyszęÍ, tiĺ, fecskendő,papír,

ítőszer, nyomtatvany stb.);
1../-"/ił,z



1 1.10. a Szolgáltató pľaxisához tartoző egészségĹigyi szakszeméIyzet, illetve egyéb foglal-
koztatottak költségei.

12. Jelen szerzőďésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgáľi Törvénykönyv, valamint a szer-
ződésben rogzített egészségiigyet érintő hatalyos jogszabźlyok renđelkezéseit kell iľanyadó-
nak tekinteni.

13. Jelen szerződésben rögzített melléklet a szeruódés elválaszthatatlanrészétképen, ezzaL egyitt
éľvényes.

14. Szerződő felek kijelentik, hogy vitĺís kéľdéseiket elsősorban békés úton rendezik. Amennyi-
beĺeznem lehetséges, rigy apertźngy szeľint illetékes bíróságfooz fordulnak.

15. Jelen szęrzodést a felek köz<js megegyezéssel, önkormányzati dĺjntés formájában írásban
báľmikoľ módo síthatj ák.

Jelen szerzőđést a felek elolvasas és értelmezés után _ a hivatkozoĹt jogszabályi ľendelkezések
ismeľetében _ mint akaratukkď minđenben megegy ezőtj óvahagyól ag alajrtźt<.

Budapest,2016.

Megbízó
Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefváĺ-

ľosi onkoľmányzat
képviseletében

dľ. Kocsis Máté
po|gáľmester

Szolgáltató

Jogi szempontból ellenje g|zem:

Danada. Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészar Er lka a|jegy ző



1.sz. melléklet

a hasznólati sz erződé shez

Rendelkęzésre bocsátott létesítrnény és helyiségek jegyzéke

1. Az orvosi rendelő helyiségei, több praxis miĺködése esetén megosztott hasnńIatát Haszrálatba
adó Hasznĺílatba vevő részére źúadta. Használatba vevő tudomásul vette, a működéshez sziik.
séges eszközökferrŃartźtsĺáľól, felrijítĺísáról, karbantarĹásaról, cseréjéről _ ideéľtve az értékcsiik.
kenéssel kapcsolatos költségviselés kérdését is - saját k<ĺltségén köteles gondoskodni.

2. A hiĺziorvosi rendelő h"lye, helyiségek:

,//
1.',-
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9. sz. ,,,ol|e*Ieť
A 1 51 lf016. (VI.02.) sz. határozat mellékletę

}Jráziorv osi Eletpátya mo d ell J őzs efv áros b a n

I. Helyzetelemzés Józsefvárosban :

l. A keľiilet lakosságszáma:72.457 fő. A kerület jelenleg 55 hĺĺziorvosi körzetet sztľľr'llět (10 hazi
gyernekorvosi köľzet, 45 felnőtt háziorvosi köľzet). A Józsefuaľosi Szent KozmaEgészségiigyi
Központ feladatai között szerepel a 45. szźmĹĺ (felnőtt) oľvosi körzet e||átasa. ezenkíviil jelen-
leg átrnenetiIega46. szímri (gyeľmek) orvosi kijtzętfeladat-ellátasaés2016.július 0|.napjátőI
a 11. számú orvosi (felnőtt) kotzet feladat ęIlátasa is a Kĺĺzpont á|ta| keriil biztosítasra. Az eL-
múlt 10 évben 3 haziorvosi köľzet szĺint meg, az éintett kĺjrzetek ellátĺási teriilete szétosztźsa
kerĹilt más kĺirzetek között.

2. Hániorvosĺ rendszer:
Buđapest Józsefuiĺľosi onkormtnyzat _ szemben a legtdbb önkormanyzat gyakorlaüíval _ je.

lenleg is szĺĺmos teľületen segíti a haziorvosok munkáját , ezze| is hozzájarulva a lakosság jobb
egészségĹigyi ellátasahoz. Az onkoľmanyzat á|ta| hláziorvosok szźtmźra biztosított előnyöt
juttatások:

a) térítésmentesen biztosít1a ahźzioľvosi rende|ő hasná|atát, adott orvosi rendelőben
mfüöđő oľvosok kĺizĺitt - annak (azok) megosztott hasznźlatát' a rendelőhöztarto.
ző véttó és mellékhelyiségek haszrńlatáxď egyiitt,

b) kaľbantaľtasi és egyéb feladatok e||átasara ó;000-Ft/hó összeget ťlzet a hĺáziorvos
szolgálatonként,

c) a következő működési és tizemeltetési ktiltségeket az onkoľmźnyzatfedezi:
a, az ingatIanra vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági rendszeľ költsége,
b. villamos-eneľgiafogyasztĺís kcĺltsége;

gźuJ fíltés fo gyasztás díj a;
vlz- és csatoľnađíj;
szemétszáIlítĺás költsége ;

lifthasználati díj.
d) szolgálati lakás biáosítlísą
e) helyi rendeletében meghatźtrozott feltételek szerint kitiintetést adomźnyoz

A praxisok miĺködtetéséhez, illetve a minimumfeltételek biaosításához szfüséges eszkö.
zök rendelkezésre źi|ásźů:Loz, az eszköz anortizáciőhoz, orvostechnikai berendezés, fogyó.
anyagok beszerzéséhezjelenleg az Önkoľmáĺyzat nem biztosít iinkoľmĺányzatihozzÁjárv
lást.

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intezet Alapellátĺási lgazgatósága altal}}tí.banvégzettfelmé-
ľés ďapjan renđelkezésre álló adatok szerint a Józsefuiáĺosban dolgozó hrízi gyeľmekoruosok
átlagéletkoľa 63 év, míg a felnőtt praxĺsokban dolgozóké 60 év. A felnőtt háziorvosok
ha:rnada 65 éves vagy anniíl idősebb, 40 év a|atti az orvosok kevesebb mint l0 szánaléka. A
nyugdíjaskoľúak aľánya 3 éven belül 10 százalékponttal fog nőnÍ. Egyéb, a felmérés ada.
tat alapjan a hĺĺziorvosok vĺílaszaiból kiemelt fontosabb megĺíllapítĺások, adatok:
o A háziorvosok közĺil 22-en nyilatkoztak úgy, hogy az egyéb, nem háziolvosĺ feladatok

ellátásához szĺikséges szakvÍzsgájuk mellett meglévő szalrvĺzsgájukat - megfelelő Íi-
nanszírozás melleút _ használni kívánják. Négyen tervezik további szakvizsga meg-
szetzését, megiegyzendő, hogy mindannýan 55 évnél idősebbek.

. Úgynevezett egyszeriĺsített licensz (ez aztjelenti, hogy egy specirális tanfolyam e\végzé.
sét követően bizonyos szakterülethez tartoző feladatokat is elláthat a hiŁioľvos, például:
diabetológiai licensz stb.; ezek köľe vĺírhatóan bőviilhet majd a jövőben és a finanszíro-
zásban is megielenhet) megszeru,ését a házĺorvosok 20 százar|éka vátlatná. Az ilyeĺ tí-
pusú végzettség napi gyakorlatban történő megjelenése egyéľtelműen a betegek éľđekét
szoĺgátl.ná.

c.
d.
e.

f.



. A hiĺziorvosok2a szánzléka szívesen venné plusz adminisztrátoľ segítségét, egy har.
maduk dietetikusĄ illetve győgytornászt, néhányan betegůrányítőt' illetve
egészségtanácsadót, további szakđolgozó szfüségességét egybźniorvos jelezte.

o Medikus oktatásban heten vesznek részt.(átlagéletkoruk: 66 év), hazioľvosi ľezidensek
oktatásával hat háziorvos foglalkozk. A házioľvosok ti'bb mint 50 százalié|<a szívesen
vállalna oktatóĺ feladatokat.

. Hany évigtewezi még aptal<tizáůást?
a.) legfeljebb további 2 éven át _ senki nem adott ilyen váIaszt
b.) 2-5 éveĺ át - 7 fő
c.) 6-10 éven őLt - 6 fo
d.) tobb mint 10 éven źLt - 1 fo
A haziorvosi tevékenység befejezésének okaként ĺjten a nyugdíjba vonulłíst, 1 fô egyéb
okot jelĺilt meg.

o A válaszađók úgy ítélték meg, hogy a munkavégzésfü 45 szazaléka tényleges orvosi te-

vékenység,

o MennYiľe tartaná hasznosnak l-5-os skállín további szakdolgozó bevonasát az a|ape||tr

t^bď? (1: egyáltalán nem, 5: nagyon)
a.) dietetikus: 3,7
b.) gyógytornász:4'5
c.) pszichoIógus:4,3
d.) népegészségugyi szakembet 2,4
e.) plusz asszisztens: 2,8
f.) adminisztľátot..3,2

3. A keľületben miĺkiidő egyéb egészségůiryi szolgáltatók (iaró, fekvő, felcvőhöz kapcsolt járó,

otthonápolási szolgálat, hospice)
Az onkormáĺyzat fenntaľtásában működik a Józsefvátrosi Szent Kozma Egészségiigyi Köz.
pont, egyéb szolgáltatót,ĺőI azonkormanyzat nem vezet nyilvántaľtást.

4. Betegklubok
A Józsefuáľosi Szent Kozma Egészségügyi Kĺizpont diabetes és osteoporosis klubot miĺködtet.

5. SzocÍálĺs ellátórendszer
o iđősotthonok _ Napfény Idősęk otthona (1083 Bp., Illés u. 38., ), olajĘ Iđősek otthona

(1084 Bp., Mátyas téľ 6.) (nem önkormányzati fenntartás'iak)
o szociális alapellátas iĺtéz-ményei - onkormźnyzatfęnntartásában lévő Józsefuáľosi Szociá.

lis SzolgĺĺItató és Gyermetjóléti Kö4pont (nappali ellátrások- 5 idős klub, 1 éľtelmi fogya.
tékosok napközi ottlroną 1 szenvedélýeteg klub, hĺázi segítségnyijtás, szociális étkezte.
tés, jelzőľenđszeľes hazi segítségnyujtás, idősek átrreneti gondozőháza). A Józsefuaľosi
Szociĺílis Szolgĺfltató és Gyenĺlekjóléti Ktizpont (JSzSzGyK) mint integrált szociális in.
tézméĺy komplexitasĺának megfelelően egyĺrásnak melléľendelten vég?i a kötelezően ellá-
tandó alap- és többletfeladatok köziil azalźlbbíakat:

. Családsegítő Kiizpont: egyénet illetve családok szocirílis és mentalhigiénés e||źiÁsát
(szociálís alape||átÁs), a családi renđszer mfüödési zavarainak megelőzése, a kialakult
problémak megoldrása céljából a komplex csaláđgondozast. onként vállalt feladatként
Intenzív Családmegtaľtó Szolgĺáltatást miĺködtęt.
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6.

. Gyeľmekjóléti Központ: gyeľmekek testi, értelmi, érze|mi és erkölcsi fejlődésének
(gyeľmetjóLéti a|ape|Iźttźs), jőIétének, a családban töľténő nevelésének elősegítését, a
veszéIyeztetettség megsziintetését, valamint a gyeľmekek családból töľténő kiemelésé-
nek a megelőzését, a kiemelt gyennekek hazagondo zÁsánakelősegítését.

- Gyemrekek Átrneneti otthona: csďáđjukból prevenciós céllď átmenetileg kiemelt
gyeľmekekellár'rásátlntézĺnényeskeretekkĺizĺitt.

- IdősellĺíĹís: a Józsefuĺíros terülgtén é1ő idősek szĺímĺíľa komplex ellátást (hazi segítség-
nyújtas, szociális étkeztetés, időskoruak, nappďi eltatźsa" időskoruak áftneneti otthona,
vďamint ĺjnként vállalt feladatként jelz&enđszeres házi segítségnyujtĺĺs biztosítása)
nyújt. Mindezęken túl éľtelÍni fogyatékos, valamint szenveđélybeteg nappďi elláĹíst
miĺködtet.

. rÉrpK-Pľogram: önként váltatt feladatként a Józsefuiírosban hajlékta|anrńvált embe-
rek segítése és a progmÍIrmal kapcsolatos infomlációadłás.

Megvalósult, illetve tervezett egészségÍiryĺ ĺnfľastľukturális, eszköz.beruházások A Jó-
zsefuarosi Szent Kozma Egészségiigyi Kĺizpont jelentős fejlesztése vďósult meg a tavďyi év.
ben. 2015. október 31-én fejeződĺĺtt be az Auróra utcai szakľendelő újjáépítése, amelynek iđeje
alatt folyamatos volt a betegellátas. A csaknem 1,5 milliĺírd foľintos, teljes körĘ kiilső.belső
felújítás htlsz százalékźń az onkoľmanyzat ťlnanszítozta, a fennmaľadó részt európai uniós és
állami foľrások biztosítottlák.

A hétemeletes éptiletben új gépészetircĺdszert ďakítottak ki, kicserélték az ęlekhomos hĺĺlóza.
tot, a ný|ászfuőkat és a buľkolatokat is. Komfoľtosabbak lettek a rendelők, a folyosók és a
mosđók is, új lifteket építettek be és teljesen felújítottĺák a lépcsőhĺŁat is.

Az nténrlény új éptiletszrárnnyď is bővĹilt, ahol többek kön, a korábban a Koĺányi Sĺíndoľ ut.
cában mfüödő TBC és Pulmonológiai Gondoző kap helyet. A győgyszeľuáľ is teljesen új kör.
nyezetbenvéĄaa betegeket. A felújítás során 6000 négyzeünétemyi teľiilet újult meg, <isszesen
250 ablakot és 550 ajtót cseréltek ki, 21000 négyzetnéteren 2600liter festéket hasznĺáltak fel és
165 kilométer új vezeték kęriilt az épületbe.

A szakrendelő amellett, hogy szebb és igényesebb lett, modeľnebb és új eszkĺizök _ tĺibbek köĺ
digitális röntgengép _ is segítik a győgýtast. A felújított, akadálymentesített épiiletben a koľ-
nak és az igényeknek megfelelő számítógépes, info-kommunikációs hátteret is kiépítettek, a
korszeľiĺ betegiĺányító-rendszernek köszönhetően csölĺken a betegek varakozási ideje. A nagy.
szabasú fejlesztésnek kĺiszönhętően ęgy modeľn éptiletben, kényelmesebb kiiriilmények között
magasabb színvona|ú ellátas vźĄa a betegeket.

A rekonstľrrkciónak köszönhetően a rendelólntézet egy modeľn kivitelii, korszeľíĺ miiszerelĺkel
felszerelt, komplex egészségügyi központtá vált amely 20I6.januríľ l.jétől _ az orvosok és se.
bészek védőszentjeként tisztelt Szent Kozma és Szent Damjĺłn utĺín _ a Józsefuárosi Szent
Kozma Egészségiigyi Ktizpont nevet viseli.

A modern rendęIőlntézet a jráróbeteg-szakellátásźrcĺt felel a kerĺiletben. A szake||źúasokhoz való
hozzźfétést a 1084 Budapest, Auróľa u'.22.28. szálm a|att biztosítja. Az egeszségusyi központ
szakrendelései: aĺlergológia, bőľgyógyaszat, điabetológia, fiil.orĺ gégészet, gasztroenterológia,
ideggyőgyászat, pszlchiátľla" kańlológią laboratóľium, Iézerterétpią nőgyógyászat, ultrahang,
uľológią onkológią oľtopédia, reumatológią ľöntgen, sebészet, szemészet, tźnlasz-
addiktológia, TBC és pulmonológia, tĹidőszűrő.
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Szintén a rendelőintézetlátja e| az ,,Ingyenes Sztiľőszombat'' elnevezésű akcióval kapcsolatos
fęladatokat, amely hatodik éve mfüödik sikeresen, ezért a jövőben is biztosítja a keľiilet. A
pľogram során havonta egy szombaton a józsefuárosiak térítésmentesen vehetnek részt kiilĺin-
böző orvosi vizsgáĺatokon, szÍíľéseken.

7. üryeleti ľendszeľ: abáziorvosok nem Ĺigyelnek; aziigyelet ktilon szerződés alapjáĺ keriil biz.
tosításľa 0-24 őĺőban.

II. Házioľvosi életpálya Józsefvárosban

Szükséges ery VIII. kerůileti egészségüryĺ életpályamodell megvalósítása, amely:
o támogatja és ezze|megtaľtja a jelenleg praktĺzálĺó házioľvosokat,
o ĺdőben iryekszĺk elktitelezni a jövő geneľácĺóját a keľtiletben való praktuá|äls mellett,
o bĺztosítjz ahäziorvosĺ utánpótlást'
o növeli aházionĺosi pľaxisok értékét,
o javítja a háziorvosok munkafeltételeit'
o vonzóbbá teszi a keľiiletĺ házioľvosi feladatellátást.

Az alábbijavaslatok megvďósításźxal az onkormányzat kedvezőbb helyzetben lęsz a törvényben
meghat..ározott feladatainak teljesítésével kapcsolatban, a kerĹilet lakói sámaĺa biztosított|esz az
ellátas és a hazioľvosok pľaxisai is értékesebbé válhatnak.

Javaslatok:
A haziorvosi életpályamodell kialakításźra vonatkozó javaslatok haľom pilléne épiilnek: 1. a je-
lenlegi támogatási rendszer ferľrtaľtĺísą 2. a jekenlegháziorvosi szolgáltatast nffitók megtaľtását

célző, a hatékonyabb miĺktidést segítő tamogatások, beavatkozások bevezetése,3.a haziorvosi
rendszer jövőbęni múktidtetését biztosítandó új orvosok bevonas át támogatő akciók.

A háziorvosi életpályamodell megalkotasanak ľészeként az onkomlányzat20|6. évben több ďka-
lommat egyeztetett a hźľ;iorvosokkal az tlj fe|adatellátasi szerzőďés taľtalmaról, tekintette| aľlą
hogy a szeľződések többsége 20t6. december 31.én lejar. A hĺáziorvosok részéről érkezett igé-
nyeknet észrevételeknek megfelelően kertilt a sz.erződés-teľvezet megfogalmazásra, melynek
tartalrmáxal a haziorvosok egyetéľtettek.

1. A jelenlegí támogatásĺ rendszeľ fenntaľtása, mely a\apjźnaz onkormányzat va||ahja az alźh-
biakat:
a) a háziorvosi rendelő hasznźlatźnak térítésmentes biztosításą
b) a karbantaĺasi és egyéb feladatok ellát.ása (a koľábbi 6000 Ft/hó átalanyđíj megsziintetésé-
vel),
c) miiktidési és tizemeltetési költségek fedezése:

a. az ingat\anra vonatkozó vagyonvédelmi., biztonsági rendszer költsége,
b. villamos-eneľgi afo gyasztás költsége;
c. gazlfiltés fogyasztás dija;
đ. víz. és csatornađíj;
e. szemétsziůlítas költsége;
f. lifthaszrálati díj.

đ) szo|gá|ati lakás biztosítiása,
e) helý rendeletben meghatźłtozott feltételek szeńnt kittintetés ađomźnyozźsa.



2. A jelenleg házĺoľvosi szolgáltatást nyújtók megtaľtását cé|ző, a hatékonyabb műktidést
segítő támogatásot beavatkozások bevezetése,támogatátsi ľendszeľ kĺdolgozása:
a) Megkezdődött a hĺízioľvosi ĺendelők felújítasą eĺurek a progľamnak a folytaĺása szfüséges,

mely figyelembe veszi ahazioľvosi igényeket is.
Igény esetén biaosítani sziikséges a haziorvosok munkájának segítése érdekében egy kife-
jezetten adminiszhatív feladatok ęllátasara, illetve a nagyobb ľendęlők esetén ,,betegiľányí-
tásrď' szeruődtetett munkaerőt.
Eszközbeszetzés támogatasa: Az elmúlt két évtizedben két alkďommď volt kampany jel-
leggel 3 évig tzrtő páIyázati lehetőség a háziorvosi eszlrÜzpark megújításrírą havi 50.000
Ft-os kerettel. A palyźzat keľetében új eszköz<ik vásźttásźra volt lehetőség. A gyakorlat
szerint a házioľvos oEP finanszítozősbő| maga oldja meg eszközeinek abeszerzését, fenn-
taÍtźtsált, javíttatasát,időszakosfelülvizsglálatát.
A jeIenlegi rendszer problémáját az jelenti, hogy a üímogatás k'lzźrő|ag új eszkĺizĺik vásáĺ.
|asarahasznźlhatő, az eszkozok amortizźtcíőjźt, javítasát, ďkatľészcseréjét nem fedezi (pl.
EKG akkumulátor, EKG pácienskábel, đefibrillátoľ akkumulátoľ, egyéb eszközök) - ahźr
ziorvosi finanszíľoziásba nincsen beépítve az aIrĺortízáció. A hŁiorvosi minimumfeltételek
mellett számos más, a mindennapi mfüĺidést segítő eszközre lehet szĹiksége a praxisnak.
Úgynevezett eryszerĺĺsített licenszmegszerzéséhez sztikséges a képzési díj támogatasa.

3. Ahániorvosĺ rendszeľ jövőbenĺ miĺködtetését bĺztosítandó űj orľosok bevonását támogatĺí
akcÍĺók

a) A hĺáziorvos uüánpótlás biztosítása éľdekében olyan intézkedések sztikségeset amelyek a
keľiiletbe csábítjak, majd elköteleződésre késztetik az orvosokat. A Semmelweis Egyetem
Családorvosi Tanszéke készíti fe| az egyetem befejezése utlán a jövő hráziorvosait. A kép-
zés részben kőrhazí osztiílyokon, másrészt haziorvosi renđelőkben zaj|lk. A hrázioľvosi
gyakorlat a klasszikuS, ,,€8Y oktató, egy diák'' modellt követi, jelen esetben egy haziorvos
mellett tanuIegy hĺŁiorvosi ľezidens. Javasolt az egyiittmiĺködés rendszeľének kiđolgoása
a Családorvosi Tanszékkel annak éľdekében, hogy minél ttibb rezidens tĺiltse a keľiiletben
haziorvosi gyakorlatát. A keľiiletben dolgozó hazioľvosok jelentős szímban jelezték, hogy
szívesen vennének részt o|<tatálsban. Az együtbniĺködés keľetei között sor keriilhetne a ke-
riilet hĺáziorvosainak oktató házioľvoss á l'ortéĺő képzésére.
oszttindíjjal támogatná az onkoľmányzat azt arczlđerlst, aki vĺátlďją hogy a reádenskép-
zést követően a keľĹilętben vríllď haziorvosi feladatokat.
A házioľvos szakorvos képzés a rezidensképzést k<ivetően folytatódik, ilyenkoľ a szakor-
vosjelöltek önállóan dolgozłraürak haziorvosként. Ajogszabályok lehetőséget adnak aľľą
hogy a szakorvosjelölt akár több pľaxisban dolgozva töltse le a szakvizsgához szĹikséges
szakgyakoľlati időt. A szakorvosjelöltelĺJ<el történő együttmiĺkiidés esetén az onkormrány-
zat és a kerĹileti hlŁiorvosok igény esetén biztosíthatnĺĺk a szakgyakoľlat lehetőségét. Vég-
ső soron ajavaslat lényege az,hogy a szakorvosjelölt folytassalkezdje el a gyakorlatot a
keľiiletben ew Yaw több oľvos mellett dolgozva' majd a folyamat végeľedményeként ve-
gye źi a pľaxist, így biztosítva lenne az utánpótlrás.
Szolgálati lakás biztosítasa: ez egy jelenleg is megIévő és mfüöđő tĺmogatĺási foľmą mely
a mai lakásárak' illetve béľleti díjak mellett kÍilön<ĺsen vonzó lehet a pá|yakezdő haziot-
vosok szőtmáĺa

b)

c)

d)

b)

c)

d)
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10. sz. melléklet
A I53lf0l6. (VI.02.) sz.határozt melléklete

Egyetéľtési megállapodás baľáti kapcsolatok létesítésére

mely létrejott

e gy r észr óI Ma gy a ro ľszá g B udapest Főváľos VIII. kerÍilet Jĺózs efu áros ĺ On ko rm źny zat
(képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ),

másrészľől Kína Sanghaj város Changning keľület Népi Koľmánya (képviseli: Mr. GU
Honghui polgármester) koz<itt

(eglüttesen emlíne : Felek).

Azon meggyőződésből vezeťve, hogy a két kerület együttműködése kölcsönös előnyöket kínál és
javítja abaráÍi kapcsolatokat Magyarország és a Kínai Népköztáľsaság között, Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Önkormányzat és Sanghaj város Changning KerÍilet Népi Kormánya ezűton fejezi
ki szándékát, hogy egyĺittműködnek egymassa| és baráti kapcsolatot létesítenek a két kerület kĺjz<jtt.

A felek megállapodnak a következókben:

l.cikk
A jelen egyetéńési megállapodás célja baráti kapcso|atok kialakítása Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáľosi Önkormányzat és Sanghaj váľos Changning Kerĺileti Népi Kormánya között, valamint a
hosszú távú és baráti együttmriködés támogatäsa Magyarország és Kínai Népköztársastry közott az
egyenlőségre és a kölcsonös előnyökľe a|apozva.

2. cikk
A Felek az a|ábbi terĺ'i|eteken kívánnak egytittmtĺködni:
. A közvagyon keze|ése
. A kultúra és a kulturáIis feilődés
. oktatás
. Tęrvezés és a tömegkĺjzlekedés mÍĺködtetése
. ÉpíÉszeti tęrvezésés iranyítás
. A szociá|is ellátások
. Be|- és külkereskedelmi és avźi|a\kozźtsok közötti infoľmációcseľe és kapcsolattarĹás
. Spoľt
. A turizmus
. Egyéb, a felek által megfelelőnek tekintettet területeken.

3.cikk

A Felek keresik az egüÍtmuködés olyan |ehetőségeit és az o|yan projekteket, ame|yek mindkét fél
szźlmára eIőnyösek'

4.cikk

A Fe|ek rendszeres kapcsolatot taľtanak erymással az egyeté'rtési megállapodásban meghatározott

céIok eléľésérę érdekében. A nemzetközi utazási költségek a delegációt kĺildő fél, míg a helyi

taľtózkodás költségei a fogadó felet teľhelik, összhangban a fogadó fél meghívásával.

€.
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5.cikk

A jelen egyetéĺtési megállapodásban meghatározoÍt együttműködési kereteket az adoIt országban

al ka| mazan dó j o gszabály ok határ ozz,ák me g.

6.cikk

Felek tiszteletben tartják a szellemi tulajdonnal kapcsolatos korlátozó rendelkezéseket és a harmadik

fé!számára elérhetóvé tétel koľlátait a szakmai dokumentumok, adatok és információk rendelkezésre

bocsátása esetén.

7.cikk

A jelen egyetéftési megáIlapodásban foglaltak nem érintik a Felek egyéb két- vagy többoldalú

megál lapodásokból sztrmazó kcitelezettségeit.

8.cikk

Amennyibell a Felek úgy döntenek, a jelen egyetéľtési megállapodás módosítható és kiegészíthető egy

fiiggelékkel, amely elváIaszthatatlan részét képezi a jelen egyetértési megállapodásnak.

9.cikk

A jeten egyetértési megállapodás aFelek źútzlria|áírással lép hatá|yba, és dtéves idötaľtamra sző|, Az
egyetértési megállapodás automatikusan meghosszabbodik újabb ötéves időszakra, lra a fe|ek egyike

sem szünteti meg írásban, három hónappal annak lejárta előtt.

10. cikk

A jeĺen egyetéltési megá|lapodás [...helyszín...] készült' [...dátum.'.], két példányban, pé|dányonként

magyar' kínai és angol nyelven. Mindhárom változat hiteles' Amennyiben bármilyen érte|mezési

e ltérés merĺi l fel, az ango| nye lvti v źitozat az ir ttny adő.

[.. .helyszín...]' [...dátum. . .]

dr. KoCSIs Máté Mr. GU [Ionghui

Budapest Fővaros VIII. kerĺilet Józsefvarosi Sanghaj Changning keriilet Népi Kormányának

onkormany zat po|gźĺrmesteľe polgármestere

;i:t

;1:.',

:,,

ĺ/
!1'

{/iĺ ..,.
lr



Memoľandum of lJnderstanding on Buĺlding Fľiendly Relations
between

the Municipality of Józsefváros, Budapesto Hungary and Changning
District People's Government, Shanghai, the Peopleos Republic of China

Dľiven by the conviction that the coopeľation between the two districts will lead to mutual

benefits and improve the friendly relations between Hungary and the People's Republic of
China, the Józsefvaros Local Goveľnment of the Eighth District of Capital Budapest and

Changning District People's Government, Shanghai, hereby expÍess their intent to cooperate

with each otheľ and establish friendly ľęlations between the two đistricts.

The parties agÍee upon the following:

Aľticle 1
The Memorandum of Understanđing (MoU) is aimed at establishing friendly relations

between the Józsefuaros Local Govemment of the Eighth District of Capital Budapest and

Changning Distľict People's Govemment, as well as at supporting a long-teľm and fľiendly

cooperation ręlationship between Hungaľy and the People's Republic of China based on

equďity and mutual advantages.

Aľticle 2
The Parties intend to cooperate with each other in the following fields:

o Management of public pľoperties

. Culture and cultural development

o Education

o Planning and operation of public transpoľtation

o Aľchitectuľal design and management

o Social well-fare
o Commerce, trade and enteľprise exchanges

' Sports

o Touľism

o other fięlds considered as appropľiate by both paľties.

Artĺcle 3

The Parties try to ťlnđ coopeľation oppoľtunities and pľojects benefiting both paľties.

Article 4

The Parties shall maintain regulaľ connections to achieve the goďs set by tnó vou. lne
internationď travel costs of the delegations visiting the other Paľty shatl be borne by the

sending party while the costs of local stay shall be boľne by the ľeceiving paÍty, in accoľdance

with the contents of the invitation of the receiving party.



Article 5

The cooperation fľameworks set in the MoU shall be determined by the acts and rules of law

applicable in the country conceľned.

Article 6

Both Parties shall respeot the restrictive conditions ľelated to intellectual properties and the

disclosure to third parties when professional documents, data and information are provided by

the other party.

Aľticle 7

The pľesent MoU shall not afflict the Paĺies' obligations resulting from other bilateral oľ

multilateral agreements.

Aľtĺcle 8

If the Parties agree, the present MOU may be amended and supplemented with an Appendix

which shall foľm the inseparable paľt of this MoU.
Article 9

The MoU shall come into foľce when signed by the parties, anđ shall ľemain in force for a

peľiod of five years' The MoU shall automatically be extended for a fuľther period of ťlve

years if neitheľ of the parties teľminates it in wľiting with a thľee-month notice before its

expiľy.
Article 10

The MoU is drawn in [.'.place...], on [...date...], in two copies in Hungaľian, Chinese and

English each. All the thľee veľsions are authentic. In case of any interpretation discrepancy,

the English version shall be governing.

[...place...], [...date...]

dľ. KOCSIS Mate Mr. GU Honghui

Mayor of Józsefuaľos Local Govemment of Mayor of Changning District People's

the Eighth Distľict of Capital Budapest Govemment, Shanghai
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EMLÉKE ZTETIA BpDAPBstíiu. rBnÜĺ,pľ oNr.onvÁNyzATA

(MAGYARonszÁc; És sgaNGI.IAI PUTU6 xpnurnľÉi.ren

oNronľĺl$ľyze.TA (KÍNÁI mÉprtzľÁnsasÁc) ľ<ozoľľĺ eARÁľI

KÁPCS oLAT rÉľesÍľÉsÉnor

(Tervezet)

Shanghai Putuo keľiilete (KÍnai Népkiiztáľsaság) és Budapest VIII.

kerĹilete (Magyaľország) baĺáti megbeszélések útjan megźł||apodtak anól,

hogy baľáti kapcsolatot létesítenęk, elősegíwe ezzę| a ľnindkét fél szőmfua az

előnyiis egyÍittrnfütidést és kommunikációt a gazđasägteľén és számos egyéb

terÍileten az egyeĺLőség és a kĺjlcsönös éľđekeik atap1án.

1. A felek megállapodnďĹ hogy széles köľben adnak tajékoztatĺĺst és a

válIalkozasok kÍilönböző foľľrłĺkban egyiithnűktidnek a gazdaság és

keľeskedelem, befektetéseh csricstęchnológią stb. teriiletén a közös6

bolđogulás és fej lődés elősegítése éľdekében.

2. A felek megrĺllapodnďĺ, hogy lépéseket tesznek az áitalLános iskolás

és ktizęiskolĺís đirákok közötti kommunikáció és tevékenységek

előmozdítrísáéĺt,, hogy az általĺ{nos és középiskolás diakok cseľedíák-

pľogramokban vehessenek téstt, ílletve, hogy szélesítsék a fiata| geneľacíó

nemzetkö zí Iźttőkijrét és erő s ítsék a kÖztiĺk lévő baráts asot.

3. A felek megállapodnĄ hogy megszilaľdítják az egyiittnrfüiĺďést az

oľvostudomĺĺny és a ki5zegészségtigy teľiiletén, illetve minđkét terĺileten

//;7
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elősegítik a parfueľség, Iétľejöttét az egészségýgyi intézmények és az

egyetemek között.

4. A felek megállapođnak, hogy eľősítik az embetek és a kulturák

közötti kommunikáciőt, és a kiĺlosönös látogatásokat a kulturális és a

mtĺvészęt i e!őaďäsoko a töľténelmi épületek védelme, a spoľt, a Ĺurisztikai

erőfoľrások fejlesĺése, stb. teriiletén. Mindkét önkormányzat kész

erőfeszítéseket tenni a gyümö[csözőbb eredmények elérése éľdekébęn.

5. A felek megállapodnak, hogy tovább folyüatjĺík az allami

minisztéľiumok [iinkormanyz'ati osztźůyokJ közötti kölcsönös látogatásokat

aZ egyiittrnlikiidési pľojektek és minden más, a közö's éľdekköriikbe taĺtoző

kéľdés megyitatása célj ából.

A jelen jeryzőkönyvet Budapest VIII. keľiiletében [dátum] -ánitźt<alá.

(A1áíľás)

Budapest VIII. keľĹiletének Önkoľm źnyzata

Magyaľoľszág

(A1áíľĺĺs)

Atpolgáľmester

Shanghaĺ Putuo keľiiletének onkoľmanyzata
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MEMORANDUM BETWEE$I- MI]NICIPALITY OF DISTRTCT'
/

EIGHT OF BUDAPEST OF HTINGARYA}TD MUMCIPALITY

OF PUTUO DISTRTCT OF SI{ANGHAI OF TIIE PEOPLE'S

REPUBLIC oF CHINA oN TrĺE ESTABLISHMENT oF

FRIEND SHIP RELAľIoNSHIP

( Draft )

Putuo District of Shanghai of the People's Republic of China

anđ Distriot Eight of Budapest of Hungary have ľeached the

agľeement, through friendly consultation, on the establishment of

friendship ľelationship, wishing to promotę the ooopeĺation and

communication beneficial to both sides in the field of economy and

other multĘIe fields on the basis of equality and mutual interests.

1' The two sides agľee to caľry out broad communication of

information and cooperation of the entetprises ĺn vaľious foľms in

the fields of econorny and trade, ínvęsbnent, high.tech and etc. to

pľomote common pľosperity anđ development.

2, The two sídes agree to make effoľts foľ the prosperity of

commrrnications and actívities between. pľĺmaľy and secondaĺy

school students in oľder to promote the exchange of the pľimary and

secondary school students, broaden the inteľnational perspectives of

the young generation and enhance the friendship'

*'
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3, The two sides agree to consolidate the cooperation in the

ťrelds of mędicine and public heälth and promote the establishment

of the partneľship 
,b.t*"",, 

the međical institutíons and the

univęľsiti". i'' both aľeas.

4. The two sides agľee to strengthen the communication of

people and culture' mLrfual visits in the fields of culfure and aľt

peďormance, historicaI buildings protection, sports, the development

of the tourism resources and etc. Both governments are ľeady to

make effoľts to achieve greater fruitfulresults.

5. The two sides agree to maintain the mutual visits between the

government departments to discuss the pľojects foľ cooperation and

allthe otheľ issues in coĺnmon inteľests.

The memoranđum is signed in Budapest Distľict 8 on 
...

(Signed)

Municipality of District 8 ofBudapest

Hungary

ď

,'
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(Signed)



Deputy Mayor

Munioipality of Putuo District of Shang[aj

Peopie's Republic of-China'
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