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Tisztelet Képvĺselő-testület!

L Tényállás és diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Józsefuáľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testtilete I53l20I4. (vII.27.) számu
hatźrozatában elfogadta a Coľvin Sétány Program |ezźrását céIző hfuomoldalú megállapodást
(a továbbiakban Megállapodás), amelyet a felek - onkoľmányzat, Corvin Zrt., Rév8 Zrt. _
2014. szeptember 15-én irtak aIa. A Megállapodásban a felek rogzíteÍték a pľogľam
befejezésének feltételeit, és megkötötték az Cseľeszeľződés l-et, a Cseľeszeľződés II.
E\őszęrződést, valamint a Cseľeszqzodés III. Eloszeľződést. A konstrukció főbb elemei az
ingatlancsere ügyletek, felek közötti elszámolás, és a közmú., köZterületprogram.
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Előterjesztő: đr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 201 6. november 1 0. . sz. napiľend

Tárgyz Javaslat a Coľvin Sétány projekt keľetszerződés kiiztis megegyezéssel ttirténő
lezár ás ár ől l sz ó ló m e gállap o d ás m ĺó d o s ításfu a

A napirendet ryl|tlzárt ülésen kell taľgya|n, a határozat elfogadźstůtoz egyszerrĺ/minősített
szav azatlobb s é g sziiks é ge s.
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KÉszÍľBrrE: DR. G,łL,q'Nĺsos EszrBR ÜcyoszľÁ l-yvBzzĺo L rZ--0^
PÉNzÜcytFEDEZETETlcÉNveI,/Ntylclill-rel,Iol.zoLÁs: ?,t^--..; ł,^---.4

IJ

Jocl roNrRoI,l: ,k ąo nćí"

BprpnrpszrÉ sn.e,qrx,ą,I,Irĺe s i

ncyző
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Emberi Eľőfoľľás BÍzottság véleményezi
Hatáĺ ozati javaslat a bizottság számźra:
A Vaľosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előteri esztés mestiíÍsv alását.
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Az iires telkeket tartalmazô ingatlancsere első üteme (Csereszeľződés I.) megvalósult, a
Koľmrányhivataljóvahagyását kĺjvetően a CseľeszerződésI.2014. évben teljesedósbe ment.

A Megállapodást és az E|ószerzódéseket 20T6. junius 09. napjźn a Felek közös
megegyezéssel a Képviselő-testĹilet 140120|6 (VI.02.) szźlm,űhatározata alapján módosítottĺák.
A módosítás értelmében aZ Csereszerződés II. EIőszetződés.E|őszęrződés II/A. IIIB és IIiC
csomagokľa kerĹilt megbontásra az alábbiak szerint:

TAA

A Cseľe II/A feltételei teljesültek. A Csere IIIB esetébęn az önkormányzat tulajdonában lévő
épületek bontása folyamatban van. A Csere II/C esetében az onkormĺányzat va|anenĺlyi
bérlővel megkötötte a bérleti jogviszony megszüntetése ttrgyźlban a megállapodásokat, az
ingatlan v énhatőan 20 I 6, novembeľében üľesedik me g.
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B efektető érdekeltséséb e tartoző ngatlanok

[ngatlan címe Tömb HRSZ

Szigony u. 26. 136 36195

Szigony u. 28. 136 36196

onkormányzat érdekeltség ébę lartoző ingatlanok

lnsatlan címe Tömb HRSZ

Tomő u. I8' 122 36260
Tomő u, 28, fszt, 1. 125 362 5/0/Nl
Tömő u, 28, fszt. 2, 125 362 5/0/N2
Tomő u. 28. fszt. 3. t2s 362 5/0/N3

Tömő u' 28. fszt' 6, t25 362 5/0/N6
Tömő u. 28. fszt. 7. t25 362 5/0/N7
Tömő u. 28. fszt. ]2. t25 36215/0/N12

csom

Befektető érdekeltségéb e tartoző ingatlan

Insatlan címe Tömb HRSZ
Szigony u. j0. 136 36r97

onkormányzat érdekeltségébe l.artozó ingatlanok

Insatlan címe Tömb HRSZ
Szigonyu.3l. t2s 36217

Szisonv u. 33. t25 36216

Befęktető érdekeltséséb e tartozó ineatlan

onkormányzat érdekeltség ébe tartoző ingatlan

Insatlan címe



A Befektető 2016. októbeĺ 20. napjan kelt megkeľesésben kezďeményeńe az
onkormányzatĺá| a Megállapodás és a Csereszerzoďés II. Előszęľzóďés módosítását akként,
hogy a IVC csomag részét képezo 1083 Budapest VIII. kerĹilet, Bókay J. u' 43. szźlm a|att
ta\źihatő ingatlan 4200110000 tulajdoni hźqyadźĺt (kiürített és lebontott állapotban) nem csere'
hanem vétęIáĺ ellenében, ingatlan értékesítési páIyázat útjan kíválja megszerezru azza|,hogy
azE|őszeruődés II/C csomagját képezo 1083 Budapest VIII. keľĹilet, Apáthy I. utca 6. szám
alatti befekÍető tulajdonźhanlévő ingatlan nem kerül az onkormźnyzattészére éľtékesítésľe.

A Megállapodás módosítási javaslat értelmébeĺ az onkoľmanyzat ktĺtelezęttséget vźű|al aľ:a,
hogy atulajdonát képező,36238he|yrajzíszámil'tęľmészetben a 1083 Budapest, VIII. kerĹilet

Bókay J. u. 43. sztml alatt ta\źĺ|hatő ingatlan 4200110000 tulajdoni hźnyađát 20|7 . január 31.

napjáig kiüľíti és lebontja. Yá||a|ja továbbá, hogy a lebontott és kiürített 36238 he|yrajzí
szźlmu, természetben a 1083 Budapest, VIII. keľiilet Bókay J. u. 43. szźlm a|att taIá|hatő

ingatlan 4200110000 tulajdoni hányada vonatkozásában kĺiteles nyilvános értékesítési
pá|yázatotkiíľni, amennyibenapályázatkiírását a FUTUREALl Alap 2017. februáľ 01. napja
és 2017. április 30' napja k<jzött kéri írásban. onkormányzat a hatályos versenyeztetési
szabá|yzat 50. pontja a|apján, attőI e|téroen a pźtĺryázat ercdményéről, a nyeľtes ajáĺIattevó
személyéről és ennek a\apján a szęrződés megkötéséről a bontástól sziĺmított 30 ĺaptźri napon
belül dont (döntéstől számitott 5 naptári napon belül a nyertes ajtn|attevóve| az ingatlan
adásvételi szeruóďés a|ttfuásrakeľül), amely hatĺíridő nem hosszabbítható meg.

Fenti módosítási javaslat az onkormźnyzat számtra elfogadható, ugyanis a Megállapodás
megkötésekor a cseretelekként felajánlott Apáthy I. u. 6. szám alatti ingatlanon az
onkoľmányzat vaľosfejlesztési elképzelési szerint óvođa épült volna, azonban az azőta e|telt
időben a gyerekszám és a férőhelyek számának alakulása nem teszi indokolttá egy ilyen
j ellegű tĄ bervhtzás megvalósítását.

A Befektető á|ta| kezdeményezett módosításľa tekintęttel javasolt az onkormányzat tital a
Csere II/B esetében vállalt kötelęzettségek hatráľidejének a módosításais az alábbi indokokľa
tekintettel: Az onkormányzat2016. december 31-igvtilalta teljesíteni a Csere II. feltételekęt,
amelyek az aléhbiak: a kit;rítés megtorténte, az első bontási ütem végrehajtása, valamint
s zülcs é ge s t e l e kal akít ó s i e lj ár á s l efo ly t at á s a.

A Csere II/B csomag esetében a feltételek teljesítése (bontási munkálatok zaj|anak)
folyamatban varl, azonban ahatźlridő módosítása az e|hilzódó ft'ldhivatali eljáľásra tekintettel
indokolt.

A fentiek éľtelmében az onkoľmźnyzat a tulajdonát képezó Szigony utca 3I. (362t7 helyrajzí
számú) és Szigony utca 33. (36216 he|yrajzi számiĺ) szám a|attí ingatlanok tekintetébefi _ az
eđdig rogzíteIt2016. december 31. napi ťlxvéghatáridő helyett - azalźtbbiakatvá||a|ja:

o f0I6. november 30. napjáig lebontja azíngatlarlokon lévő felépítményeket

o 2016. novembeľ 30. napjáig az ingat|arlok ,,kivett' beépítetlen teľiilęt'' -re történő
me gj el ĺil é s e az ingatlarl nyi lvĺíntanásb a b ej e gyzé s re keľĹil

. 2016. decembeľ 0l. napjáig az onkormźnyzat a Kerületi Szabźiyozási Teľv szeńnt az
ingatlanokból leeső köZteľiiletek |eszabttlyozása és az ingatlaĺlok egy heIyrajzí szźm
aIatt töľténő telekegyesítésének a ftjldhivatalok, valamint a Fĺjldmérési és

Táv&zéke|ési Intézet felađatairól, illetékességi teruletéľől, továbbá egyes ftjldhivatali
eljaľások részletes szabáIyairől szóló 37312014. (XII.31.) Korm. ľendelet 36. $ (1)

bekezdés b) alpontja szeľinti egyesített telekalakítási eljáĺásźi (a telekalakítás
engedélyezéséľe és a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését kĺjvetően a
ftjlđľészlet adataibaĺ a telekalakítással bekövetkező váItozźsnak az ingatlan-
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nyilvríntaľtĺĺsban történő źtvezeteséte iranyuló változźsáwezetésí eljáľást egyben)

megindítja' az egyesített tetekalakítasi eljaras inánti kérelmet az eljaĺó
Koľmanyhivata|hoz benyujtja. A20|6. december 01. napjáig megindított egyesített

telekalakítasi eljaras keľetében megadasra kertil az ingatlanok jelen alpont szeľinti egy

helytajzi szźtm a|atttörténő egyesítéséről szóló jogeľős telekďakítasihatfuozat és ezeĺ
eljaľásban sor kerĹil u egy helyrajzi szźmt a|att töľténő vźitozÁsźlťvezetés bejegyzésére

ís.

o ingatlanok egy he|yajzi szźtm aLatt töľténő egyesítésének (kivett, beépítetlen

teľiiletként 742 Ín2 teľülettel) ingatlan nýlvĺántaľtasba történő bejegyzéséről szóló
hatźrozat kézhenĺételét követő 10 munkanapon belül az onkormźnyz-at aláiĄa a

Cseľeingatlanok II/B tekintetében a végleges csereszerződést.

Javasolt továbbá a Megállapodás 7. számú mellékletét képező közmű progIÍlm taľtalmi

elęmeit rögzítő melléklet módosítasa is, ugyanis azulai útlleonaľdo da Vinci utca (átkötés)

Szigony uica.Koľĺínyi Sándor vtca, aleonardo da Vinci utcďÜilői úti csomópont, valamint a
Bókay János utca Üĺ0i úti csomópont gámezeték építésére a Befektetővel töľtént

egyeztetésekre tekintettel nincs szfüség, igy javasolható, hogy a Megállapodasból
kikeľĹiljenek, mint iinkorményzati ktitelezettség. A Befektetővel tiiľtént egyeztetésekľe

tekintettel a felek a közrcruleti progľam hataľideje a Coľvin sétány I. titem tekintetében 201-7.

maľcius 3 1 . a fennmaľ adő rész tekintetébe n 20|7 .június 3 0. napj ĺára módosul.

il. A beterjesztés ĺndoka

A Befęktető által kezdeményezettMegźilapodĺĺs módosítĺásĺĺról szóló döntés meghozata|a a

Képvi selő.te sttilet hatasktiréb e taĺtozik.

ilI. A döntés célja' pénzĺiryi hatása

A döntés célja a Megállapodás, valamint a Csere II. Előszeruődés módosíüísa. A döntés

pénzügyi hatasa, hogy a 1083 Budapest, Bókay J. 43. szźlm a|atti ingatlan tulajdoni
hĺĺnyadrínak éľtékesítése esetén az Önkoľmany zat bevételhez jfi .

Iv. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Képviselő.testiilet döntése Magyarország helyi önkormanyzatafuőI szóló 20I|. évi
CL)oo0x. évi törvény 107. $.án alapul.

Fentiekalapjáĺkéremazaláhbihatarozati javaslatelfogadasát.

Hłľ,.łnozl.ľI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy diint, hogy

1. elfogadja a hatźtozat 1. szĺímú mellékletét képez-o a ,,Corvin Sétdny projelct

lreretszerződés közĺis megeglezéssel torténő lezórósóról szóló megźllapodós 2. számú

módosítása,, elnevezésii a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-vel20|4. szeptember 15.én

kötött megállapodĺás módosítĺását taľta]mazó dokumenfumot és felkéri a polgáľmestert

annak a|źirźsáĺa.

Felelős: polgáľmesteľ
HatÁĺdő:20|6. novembeľ 10., hatĺíridő azalőiráva201-6. november 20.
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f. elfogadja a hatźrozat f. számu mellékletét képező ,,Ingatlan Csereszerződés II.

Előszerződés 2, számlj Módosítása', eInevezéstĺ, a Corvin Zrt.-vel és a Rév8 Zrt.-ve|
20|4. szeptember 15-én kötött e|ószęrzóďés módosításźú.tarta|mazó dokumenfumot és

felkéľi a polgáľmesteľt annak aláírtsára.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺridő: 2016. november 10.. hataridó azaláírásra20t6. november 20.

A diintés vé grehaj tá sát v égző szerv ezeti egys ég: Gazdátkod ási Ü gyosztály, Rév8 Zľt.

Budapest, 2016. november 9.

Törvényességi ellenőrzés:
I)anada.Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺĺl

,kuk%+
a|jegyző
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a Coľvin-Sétány pľojekt keretszerződés ktizłis megewezéssel ttiľténőI'ezárásáról szóló
MEGÁLLAPoDÁs 2. sZ 

^MUľĺóoo 
sÍľÁsa.

mely létľejött egyrészrő| Budapest Főváros YIII. keľiilet Jĺózsefváľosi onkormányzat
(székhelye: 1082 Budapest, Baľoss utca 63-67.; törzskönyvi szźlma: 735715; adőszána:
|5.135715-2-42; képviseletében dr. Kocsis Máté polgrírmester (a továbbiakban:
Onkoľmányzat);

másľészről a ,,CORVIN'' Ingatlanfejlesztési, Epítő és Váľosrehabilitácĺós Zártkőrúen
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.;
cégtregyzékszttm: 0IĄ0-0449|9; ađőszárn: |3033268-2-42; Képviseletében: Tatár Tibor
igazgatősétgitag, Földi Tibor igazgatősćĺgitag egyĹittesen (a továbbiakban: Befektető); és

haľmadľészről Rév8 Józsefvárosi Rehabilitáciĺós és Városfejlesztési ZártkőríÍen Műktidő
Részvénytáľsaság (székhelye: 1082 Buđapest, Baľoss u. 63-67., cégsegyzékszáma 0l-10-
043548, adőszźlma: 12293005-2-42, statisztikai számjele: 12293005.7420-11401, képviseli:
Somfai Agnes igazgatőság elnöke, Alföldi Gycirgy igazgatősági tag, a (továbbiakban: Rév8)
továbbiakban együttesen 

',Felek'' 
kĺjzött az a|uIírott helyen és időben.

PREAMBULUM

(A) AIáítő Fęlek egyezőenľogzítik,hogy az onkormányzat, aRév8 és a Befektető egymással
2003.július 24-énkeretszeľzodést kötĺjttek (,,Keľetszerződés,,). A Keretszetződés cé|ja a
Corvin-Sétany Projekt két főprogĺamjanak segítségével a vaľosľehabilitáció
megvalósítása közösségi szereplők és a Befektető együttmfütjdésével a
Keretszetződésben ľészletesen meghatáľozott feltételrendszeľben (,,Pľojekt''). A
Kerctszerződést annak Felei 2005. marcius 20-tn kiegészítették, és egységes szetkezetbe
foglaltak (a kiegészített Keretszerződés, a továbbiakban: ,,Kiegészített
Keretszerződés'').

(B) Felek egyezóenrcgzítik,hogy az onkormányzat, aRév8, illetve a Befektető között 2003.
szeptember 30-an ,,Megállapodás vételi jog gyakorlásara tciľténő kijelĺllésről 1. ütem''
tareyú szerzł5dés keľült a|áírásra, melyet a Felek 2005. március 20-én szintén
kiegészítettek és egységes szerkezetbe foglaltak (a kiegészitett Kijelölő Szeľzőđés a
továbbiakban:,,Kiegé szített Kij eltilő Szeľződés'').

(C) Felek egyezóenrogzítik,hogy az onkormányzat, aRév8, illetve a Befektető között 2014'
szeptember 15' napján aKiegészített Keretszerzodés és Kiegészített Kijelölő Szerződés
valamint ezen szerződések valamint a Projekt Dokumentumok alapján Megállapodás jött
létre a Corvín-Sétany projekt keretszerzodés közos megegyezéssel történő Iezárásárő|.
(,,Megállapodás'')

(D) Felek egyezőenrcgzítik, hogy a Megállapodás végrehajtásakeľetébęn az onkormtnyzat
és a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap (MNB lajstromszźmla.. I2l2-9. székhely:
1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI.) kozott 2014' szeptember 15. napján Ingatlan
Csereszeľződé s II. EIo szetző dés került me gkötésre (,,E|őszerződés II.'')

(E) Felek egyezoenrogzítik, hogy a Megállapodást és azE|ószerződés II-t 201,6. június 09.
napjźn kĺjz<js megegyezéssel módosítottźk (,,Megállapodás 1. számú Módosítása,,). Az
Elószerződés II. módosítás alapjan azB|oszerződés II. csomag' E|oszerződés IIIA,IIIB és
II/C csomagra került megbontásra.
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f
(F) Felek egyezően rögzítik' hogy a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap és a Befektető

kezdeményeztékazonkoľmĺányzatnźiazBlőszerződés IIIC csomagja ńszétképező 1083
Budapest, VIII. keriilet Bókay J . u. 43. szám a\att talá|hatő ingatlan 4f00ll0000 fulajdoni
harryađának (,,Ingatlan''), kiiirített és lebontott állapotban, nem csere' hanem vételaľ
ellenében' ingatlan értékesítési páIyéaat útjan történő megvásar|ását azza|, hogy a
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektętési Alap áIta| az Előszerzódés II/C csomagját képező
1083 Budapest, VIII. keľĹilet Apáthy I. utca 6. szźlm alattí ingatlan nem keľĹil az
onkormanyzat részére éĺtékesítésre.

(G) Felęk egyezőenrogzítik,hogy azonkormanyzatkezđęméĺyezte Befektetőné|,hogy az
E|őszerzodés IIIB csomag tekintetében a teljesítési hatźtridó telekalakítási eljaľás
idótartamával meghosszabbodjon, feltéve, hogy a telekalakítás iľanti kérelmet az
onkormĺányzatbeĺlyujtja az eLjárőhatősźryhoz20t6. dęcember 01. napjáig hataľidőben a
j elen módosításba foglaltak szerint'

(F) Felek egyezőenrogzítik, hogy a MegállapodásIl7. és116. szźmil mellékletét Közmrĺ és

Kozteriilet Program tekintetében módosítani kívĺínják.

II. A JELEN MEGÁLLAPODÁS ľĺooosÍľÁs crr,ĺa.

2.1' Felek a Preambulumban előadottakĺa tekintettel módosítani kívanjak a Megállapodást
(''Megállapodás 2. számű Mĺídosítása'').

III. MEGÁLLAPoDÁS MoDosÍľÁsĺ'

3.I. Szerződő felek megállapodnak, hogy nem kívanják a Csereingatlanok IIIC ingatlanokat
egymással elcserélni, az onkoľmányzat a,,Cseľeĺngatlanok II/C csomaghoztartozőjelen pont
szerinti ingatlan tulajđoni hrínyadot páIyazat útjan kívárja értékesíteni. Szeruođő felek
megállapodnak, hogy a Megállapodás ,,Cseľeingatlanok IIIC'' vagy,,Cseľe II/C''-re vonatkozó
ľenđelkezéseit a mai nappal hatályon kíviil helyezik, kivéve a Megállapodás 3.10. pontja szerinti
meghiúsulási kötbéľ összegét, amely meghiúsulási k<jtbér ĺisszege és szabá|yaí iľányadóak, ha a
nyilvános páIyázatot aZ Önkoľmányzat nem ítja ki a jelen módosítás 3.1.1. pontban
me ghatáľ o zott hatźridőn b elül.

3.1.1. Felek az onkoľmányzat tulajdonát képező 1083 Budapest, VIII. kerület Bókay J. u. 43.
száma|attta|źihatő ingatlan 4200110000 tulajdoni harryadanak értékesítése tźrgyábanaza|ábbiak
szerint állapodnak meg:

(i) onkormanyzatkote|ezettséget vá||alarra,hogy az onkormźnyzattulajdonát képezo,
36238 helyrajzi számű, természetben a 1083 Budapest, VIII. keľület Bókay J. u. 43.
szźtm alatt ta|á|hatő ingatlan 4200 l I 0000 fu laj doni hány adát 20 17 . január 3 | . napj áig
kitiríti és lebontja,

(iĐ A lebontott és kiürített 36238he|yrajzi sztlm,ű, természetben a 1083 Budapest, VIII'
kerület Bókay J. u. 43. szźĺm alat1taIáIhatő ingatlan 4200110000 tulajdoni hźnyađa
vonatkozásában aZ Önkormányzat az a|ábbj feltételekkel kötęles nyilvĺínos
értékesítési pá|yázatot kiírni, amennyiben a páIyźzat kiírását a FUTUREALl Alap
vagy Befektető f0I7 . február 01. napja és 2017 . április 30. napja ktjzĺitt kéri írásban

- o:"T#ffi 
,at a nyilv tnos e gyforduló s éľtékes ítési páIy ázatot ańkövető 3 0

ĺaptárĺ napon belül kiírja' hogy a pá|yázat kiírástxa vonatkozó íľásbeli
kérést az onkormányzat átvette
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P áIy ázati kiírás szerint a ptiy źzat beađásfu a nyitva á||ő páIy źnati hatáľiđő a
pá|yazatí kiírás (pá|yazati felhívás) megjelenésétol számítottan legfeljebb 30
naptáľi nap

onkoľmányzat hatályos versenyeztetésí szabáIyzata 11. cím (Döntés az
ajánlatokró| és apá|yazatokľól) 50. pontja a|apjźn apáLyźnat eredményéről'
a nyertes ajtnIattevő szemé|yérol és ennek a|apjźnaszeruődés megkötéséről
a bontástó| szźtmított 30 napttrí napon beltil dönt (đöntéstől számított 5
naptaľi napon beltil a nyeľtes ajźnl'attevovel az ingatlan adásvételi szerződés
alźtirásta kerĹil), amely hatĺĺridő nem hosszabbítható meg. A pá|yźzat

bontására a benyújtási hatrĺľidőt kĺjvető 5 naptźlri napon belül kerül sor. A
páIyźaatok értékeléséľe a bontást követő 5 ĺaptálri napon beltil kęrül sor.

onkormányzat vá||alja, hogy eľedménýe|en pá|yázat esetén, a páIytzatot
addig ismétli, amíg az értékesítés eredményes lesz (PáIyazat eredményeként
az onkormányzat tulajdonát képezó 4200/10000 tulajdoni hrányad

fulajdonjoga a gyoztes páIyźzőra vagy az e|ovásttlási jogát gyakorló
jogosultra átruházásta nem kerül. ElovásaĺIási jog az Nmtv. a|apjtn
gyakorolható),
Eredménýelen páIyazat esetén az onkormányzat a tLj pźiyázatot az
eľedménýelenné nyilvánított pályazat eredménytelenné nyilvánítása
napjától számitott legfeljebb 30 naptaľi napon belül újľa kíírja a fentiek
szerinti hatĺáľidőkkel és feltételekkel.

3.|.2. Szerzódő felek megállapodnak, hogy amennyiben az onkormanyzat 20|7. januaľ 31-ig
nem iiríti ki és nem bontja le a Bókay J. u. 43, szám a\att ta|á|hatő ingatlan 4200ln000 tulajdoni
hányađátvagy nem írja ki apáIyźnatot a 3'1.1. pont szerint a FUTUREALl Alap vagy Befektető
kéréséľe vagy eredménytelen páIytuat esetén az tĄ páIyazatot nem írja ki az eredménýelenné
nyilvánított páIyźnat eľedménytelenné nyilvánítása napjźúőL szźlmítoÍt 30 naptari napon beliil
ismételten a 3.1.1. pontban meghatározottak szeľint, mindaddig aÍľríg apáIyźnat a fenti 3.1.1.
pont szerint eredményes lesz, a FUTUREALl. a 100.000.000,-Ft ĺisszegtĺ meghiúsulási kötbéne
jogosult az onkormźnyzattő|, fiiggetlenül attól, hogy a bontás, kiiirítés, pá|yázatkiírásźtramilyen
okból nem teljesiLt. Az onkormĺínyzat csak akkoľ nem köteles a k<itbéľt megťlzetni, ha a

pźiyázat kiírásának teljestilését a Befektető vagy a FUTUREAL 1. okozta, vagy
jogszabźlyvá|tozás (nem az onkormĺínyzat rendelete) okozta. Felek egyezően rogzítik, hogy a
kötbér összege és annak szabáIyai vonatkozásában a Megállapodás 3.10., ponda a jelen pont
szerinti eltéľéssel iranyadó'

3.2. Szerzőđó felek megállapodnak, hogy a Megállapodás Csereingatlanok IIiB csomagja
tekintetében az onkormźnyzat a tulajdonát képező Szigony utca 3 t. (362|7 helyrajzi számú) és

Szigony utca 33. (362|6 helyrĄzi számi) szźtm alattí ingatlanok tekintetében az alábbiakat
vźi|alja:

(i) 2016. novembeľ 30. napjáig lebontja azingatlanokon lévő felépítményeket,

(iĐ 2016. november 30. napjáig az ingatlanok ,,kivett, beépítetlen terĹilet'' -re töľténő

me gj e lĺi 1é s e az íngat|arl nyi lvántaľt ásb a źúv ezeté sľe kertil,

(iii) 2016. decembeľ 01. napjáig az onkoľmźnyzat a Kerületi SzabáIyozási Teľv szerint az
ingatlanokból leeső kĺjzteľületek|eszabáIyozása és az ingat|anok egy he|yrajzi szám a|att történő

teIekegyesítésének 373/f0I4. Kormányrendelet 36. $ (1) bekezdés b) alpontja szerinti egyesített
telekalakítási eljaľását (a telekalakítás engedéIyezésére és a telekalakítási engedély jogerőre

emelkedését kovetően a földľészlet ađataiban a telękalakítással bekovetkező vźitozásnak az

{--*.- Y.:, U
r!"
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ingatlan-nyilvántartásban töľténő átvezetésére iranyuló vá|tozásáwezetési eljarást egyben)
megindítja) az egyesített telekalakítási eljarás iranti kéľelmet az eljáľó Kormanyhívata|hoz
benyujtja. A jelen pont szeľintí 2016. decęmber 01. napjáig megindított ezen egyesített
telekalakítási eljáľás keľetében megadásra kerĺil az ingatlanok jelen alpont szerinti egy he|yrajzi
szálm alatt történő egyesítésérőI szőIőjogerős telekalakításihatáĺozat és ezen eljáľásban soľ kerĹil
azegyhelyrajziszán'a|atttörténő vźitozźsćt$ezetés bejegyzésére is sikeresen.

(iv) ingatlanok egy helytajzi szttm alatt t<jrténő egyesítésének (kivett, beépítetlen tęruIetként742
m2 terĹilettel) ingatlan nyilvántaľtásba történo bejegyzéséről szóló hatéttozat kézhezvételét
kĺivető 10 munkanapon belül az onkormányzat a|áír1a a FUTUREALl Alappal a
Csereingatlanok II/B tekintetében a végleges Csereszerződés IVB-I.

onkoľmanyzat ate|ekalakítási eljáľás iranti kéľelmet olyan tartalommal köteles benyújtani, hogy
az ate|ekaIakítási eljaľás lefolytatására alkalmas legyen. A20|6. december 0l. hataľidő abban
az esetben fogadható el teljesítettnek az Önkoľmanyzat részéro|, ha a lebontott és kivett,
beépítetlen terĹilet megnevezésű ingatlanok egyesített telekalakitási e|jarás megindítása iriánti
kéľelem tartalmilag megfelel a vonatkoző jogszabályoknak és alkalmas az egyesített eljríľás
megindítás źtra és ezen e|jźrás soľán a telękalakítás az ingatlan nyilvántaľtásba bejegyzésre keľül.

3,3, Szerződő felek megállapodnak, hogy az onkoľményzat mentęsiil a Cseľeingatlan II/B
vonatkozásábarl a Megállapodás szeľinti 100.000.000,-Ft meghiúsulási kötbéľ megfizetése alól,
az alźhbí feltételek együttes teljesülése esetén:

(i) onkormźnyzat a fenti 3'2. (ííí) alpont szerinti egyesített telekalakítás engedélyezése irĺĺnti
kérelmet 2016. decembeľ 01. napjáig benyújtja az e|jźxő Kormányhivatalhoz és ezen eljárás
keretében az e|jźrźs végén az ingat|arlok telekalakítása az ingatlan nyilvántaľtásba bejegyzésre
kęľül sikeresen, és

(íi) az onkormanyzat a 3.2. (iv) alpont szeľinti hataridőben aláir1a a FUTUREALl Alappal a
Csereingatlanok II/B tekintetében a végleges Csereszeľződés IIlB-t.

onkoľmanyzat kcjteles a Befektetőt 2 munkanapon belĹil íľásbaĺ tźljékońatní az egyesített
telekalakítási eljaľás megindításaľól, amely tájékoztatás mellékletétképezi a telekalakítási eljáľás
megindítása irĺánti kéľelem ingatlan nyilvantaľtási hatóság á|tal érkezetett példanyĺínak másolata.

4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapođás Il7, sztlmű melléklet Kĺizmű Pľogram,
gźnvezeték építés részét az a|ábbiak szerint módosítjak:

Üllői út / Leonaĺdo da Vinci utca
(átkötés is) - Szigony utca-
Koľányi Sandor utca, Fővaľosi
G źnmuv ek nvi l atko zat a a|api án

elmarad onkormánvzat Fĺíváľo si G ázmuv ek Zrt.
Nyilatkozata szeľint

elmarad

Leonaľdo da Vinci utca / Ullői
úti csomópont, Fővárosi
Gázművek ny ilatko zata a|apj án

elmaľad onkoľmányzat Fővaľo si G azmíiv ęk Zrt.
Nyilatkozata szerint

elmaĺad

Bókay János utca lUllői úti
csomópont, Fővárosi Gázművek
nyiIatkozata aIapjźn

elmarad onkormánvzat Fővárosi GázmúvekZrt,
Nyilatkozata szeľint

elmaľad

ĺ'!-,!;.:

ti r-\YJ



Kiizteľületi kameľaľendszer
bővítés
Corvin Sétany Pľogram teriilete 2017.06.30 onkormányzat,

Befektető
onkoľmányzat,

Befektető
A

Településrende
zésiSzeruóđés
Il-ben vállalt
kötelezettsés

)

Szerzódő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás Il7. szánń melléklet Kĺjzmű Pľogľam'
Közteruleti kameraren dszet bővítése részt az alábbiak szeľint módosítj ák :

A Megállapodás Il7. szźlmu melléklete a jelen Módosítás męllékletét képező Il7. szánil
mellékletre módosul.

Szerzodő felek megállapodnak, hogy a Megállapođás U6. szźlmű melléklet KözteľĹilet progÍam
részét az a|ábbiak szerint módosítják:

A Megállapodás V6. szćmru melléklete a jelen Módosítás mellékletét képező 116. sztlmil
mellékletre módosul.

Práteľ utca (Bókay - Szigony utca
kĺjzött ptr atlan oldali j áĺ daszakasz)

2017.03.31 onkormá
nyzat

Onkorm
źnyzat

Lezfuási szeruődés
.ür

Szerrnt UnKoÍTnanvzat
beruház

Bókay János utca lPráter utca - Tömő
utca, kockakő buľkolat elszállítása, új
aszfalt é s beton pźiy aszetkezet épités
meglévő ftĺldmunkára, meglévő
szegé|y újraépítése, jźrda aszfa|t
burkolat cseréj e, közvilágítás
kiépítése

2017.03.31 onkoľmá
nyzat

Onkorm
źnyzat

Lezźrási szeruődés
szerint onkoľmányzat

beruház

Tömő utca /Leonardo da Vinci utca -
Szigony utca, kockakő buľkolat
elszállítása,uj aszfa|t és beton
pályaszerk ezet építés me glévő
ft'ldmunkĺíľa, meglévő szegé|y
új raepíté se, j ár da aszfa|t buľko lat
cseľéje, kozvi|ágítás kiépítés a
Nagytemplom utcától

2017.06.30 onkormá
nyzat

Onkorm
ányzat

Lęzárási szerzóďés
szerint Önkormányzat

beruház

Corvin sétĺíny / Leonardo da Vinci uta
- Bókay János utca (beleértve a
megvalósult Corvin sétany II. szakasz
kozti éúvezetést a Leonardo đa Vinci
utcán keresztül), sétany díszburkolat,
növénýelepítés, utcabútorok,
kozvi|ágítás, a beépített tömbcjk felé
eső 6-6 méter széles sávban ideiglenes
buľkolat, azI. és II. sétányszakasz
koncep ci ój ának, any aghaszná|atának
mesfelelően

2017.06.30 onkormá
nyzat

onkoľm
źnyzat

Lezátási szerzódés
.;:.r

szennt Onkoľmánvzat
beruház

Szigony utca lPľáter utca - Tĺjmő
utca, útfelület javítás, íj szegé|y
építé s, j ár daépíté s, ko zv íIágitás építé s

2017.03.31 onkormá
rLyzat

Onkorm
ányzat

Lezárási szerzóďés
szerint onkormányzat

beruhźz

ł,o
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IV. EGYEB RENDELKEZESEK

5.1. Ha a jelen Megállapodás módosítás valamely ľendelkezése a magyar jog alapján
érvénýelen, jogszabźůysértő vagy bírői úton kikényszeľíthetetlen, akkor a jelen Megállapodás
módosítás csak a jogszabá|ynak ellentmondő, éĺvénytelen, illetve bíľói úton kikényszeríthetetlen
részben válik érvénýelenné, és mindez nem érinti a megmaľadó rendelkezések érvényességét és
hatá|yźú kivéve, ha a Megállapodás módosítás az érvénytelen rendclkczós hiányában
értelmezhetetlenné, vagy érthetetlenné válna. A Befektető kijelenti, hogy ismeri az át|áthatő
szewezetnęk a nemzeti vagyonľól szóló 20II. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdésének l.
pontjában foglalt meghataľozźsát, és a nemzeti vagyonľól szóló 20||. évi CXCVI. tĺirvény 3. $
(1) bekezdésének 1. pontjában foglaltaknak megfelelő átlźthatő szervezetnek minősül.

5.2, Szeruődő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás jelen Megállapodás módosítással nem
érintett részei vźl|tozat|an tartalommal maradnak hatá|yban és érvényben.

5.3. Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsęfuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete [*] számú
hatźrozatával adott fe|hataImazást a jelen Megállapodás módosítás a|áítására.

5.4. Szęrzódő felek jelen Megállapodás módosítást, mint tizleti akaľatukkal mindenben
me ge gy ezot j óvahagyó |ag írták a|á.

Budapest,2016. [*]

Budapest Jĺízsefvárosi onkormźnyzat ,,CORVIN'' Ingatlanfejlesztésĺ, Epítő és
Dr. Kocsis Máté polgĺĺľmesteľ Váľosľehabĺlitácĺós Zártkőrűen Műkiidő

Részvénytáľsaság
Tatar Tibor igazgatőságí tag
Földi Tibor igazgatőságí tag

Rév8 Józsefváľosĺ Rehabilitációs és
VárosfejlesztésiZrt.

képv:

Fedezet: ........dátum: Budapest,2016 ......
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyulané
p énzugy i ĺjgy o sztá|yv ezető

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

dľ. Mészár Eľika
a|jegyző
Melléklet:
116. szźlmÚmelléklet
Il7. száműmelléklet

i'z-'
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Megá||apodás 1l6. számú mel|ék|et - Kłizterii|et Program

Közterü|et / Szakaszhatár Megva|ósu|ás
státusza

Szerződés szeńnti
beľuházó

Megva|ĺósítás
herrrházóią

Megiegyzés

]utó utca / Práter utca - Ullŕii út megvalósult onkormányzat Befektető Telepiilésrendezési
Szerződés [I'

Csfaludy utca / Pláter utca - Üllői út megvalósult Önkormáĺnvzat Befektető Településrendezési
Szerződés II.

Vajdahunyad utca / Práter utca - Ullŕĺi út megvalósult onkormányzat Befektetó Településrendezési
Szerződés tr'

?ráter utca / Jćlzsef körut - Futó utca megvalósult onkormáĺĺyzat Befektető Településrendezési
Szerződés II.

Jorvin sétany / Futó utca - Nagytemplom utca megvalósult onkormáĺlyzat Corvin Séttĺny Kfr

lagýemplom utca / Práter utca - Tömő utca megvalósult onkormánvzat Corvin SétIĺny Kft

Corvin sétany / Nagýemplom utca - Leonardo da
Vinci utca

megva|ósult onkormányzat Befektető Kĺizérdekű kötelezettség
vállalás

ľömó utca /Nagytemplom utca - Leonaĺdo da
Vinci utca

megvalósult onkormányzat onkormáĺryzat

),Iagýemplom utca / Ttimő utca - Ullői út megvalósult Onkormanyzat onkormánvzat

Práter utca /Futó utca . Szigony u., út és jaľda
felü|eten aszfalt burkolat cseréje, a szükséges
kiegészítő munkakka|,meglévő szegély
újraépítése, vízelvezetési hibak lokális
megoldása, meglévő ktizvilágításhálózat szükség
szerinti cseĘe' kiegészítése (kivéve a Szigony u.

és Bókay u. kozotti páratlan oldalijardaszakasz)

2017.06.30 onkormányzat onkormányzat Lezfu ási szerződés szerint
tnkormanyzat beruhría

Práter utca (Bókay - Szigony utca ktizött
páratlan o1dali j árdaszakasz)

f017.03.31 onkormányzat Onkormanyzat Lezfu ási szeĺződés szerint
Önkormanyzat beruhrła

-eonardo da Vinci utca / Práter utca . ulői út'
<ockakő burkolat elszállítása, új aszfa|t és beton
ŕĺ|y aszeĺkezet ép ítés meglévő ft lldmunkara,
neglévő szegély újraépítése' jarda aszfalt
rurkolat cseréje, közvilágítás kiépítése

2017.06.30 onkormányzat onkormányzat Lezźĺr ási szerzódés szerint
Önkormanyzat beruhĺĺa

3ókay János utca / Práter utca - Ttimő utca,
<ockakő buĺkolat elszállítása, új aszfalt és beton
ŕly aszerkezet építés meglévő ft ildmunkĺíra,
neglévő szegély újraépítése, jfuda aszfalt
:uĺkolat csereje, közvilágítás kiépítése

2017.03.3r onkormányzat onkormányzat Lezár ási szerződés szerint
Onkormanyzat beruhaz

Tömő utca / Leonardo da Vinci uta - Szigony
utca, kockakő burkolat e|szállítása, új aszfalt és

beton pályaszerkezet építés meglévő
ftildmunkára, meglévő szegély újraépítése, járda
aszfalt burkolat cseréje' közvilágítás kiépítés a
Nagytemplom utcától

2017.06.30 onkormĺínyzal onkormányzat Leztlr źsi szerződés szerint
tnkormanyzat beruhĺĺa

Corvin sétany / Leonaĺdo da Vinci uta - Bókay
Jĺĺnos utca (beleértve a megvalósult Corvin sétány
Il' szakaszközti átvezetést a Leonardo da Vinci
utcan kereszttil), sétáĺry díszburko|at,
növénytelepítés, utcabútorok' közvilágítás, a

beépített tömbök felé eső 6-6 méter széles sávban
ideiglenes burkolat, az I. és II. sétányszakasz
koncepciójĺĺnak, anyaghasmá'|atanak megfelelően

2017.06.30 onkormányzat Onkormanyzat Lezáĺ ásí szľlĺ m dés szerint
onkormányzat beruház

Szigony utca / Práter utca - Tömő utca, útfelület

iavítás' új szegély építés, já'rdaépítés, közvilágítás
építés

2017.03.31 Ônkormĺányzat Onkormanyzat Lezáĺási szerződés szerinĺ
tnkormányzat beruház

Szigony utca / Tömő utca - Üllői út elmarad onkormányzat Lezár ási szerződés szerint
Befektető eltekint

Iömő utca / Szigony utca . Balassa utca elmaĺad onkormányzat Lezár ási szerződés szerinĺ
Befektető eltekint

Balassa utca / Tömő utca - Apáthy István utca elmarad onkormányzat Lezár ási szerződés szerint
Befektető eltekint
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Ąpáthy Istvan utca / Balassa utca . Bókay Janos
rtca

elmaĺad onkormányzat Lezźr ási szerzódés szerint
Befelđető eltekint

3ókay János utca / Tömő utca - Ullői út elmarad onkormanyzaÍ I*zźlĺ źĺsi szerződés szerint
Befektető eltekint
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Megá||apodás |l7. számű mel|ék|et - Közmű Program
Közterü|et / Szakaszhatáľ Megva|ósu|ás

státusza
Szerződés szerinti

beruházó
Megva|ósítás
beruházóia

Megiegyzés

Vízrrczetékéoítés
Vaidahunvad utca / Práter utca - Üllői út köziitt megvalósult onkormánvzat onkormánvzat
Nagvtemplom utca / Tömő utca - Ullői út mesvalósult tnkormánvza1 onkormánvzat
Nagytemplom utca l Prźlteĺ utca - T<imő utca mesvalósult onkormányzat Befektető
Leonardo da Vinci utca / Prátcľ utca . Tömő utca mcsvalósult onkoľmányzat onkormányzat
Leonardo da Vinci utca / Tömő utca - Ullői út megvalósult onkormányzat onkormánvzat
Tömő utca / Nagýemplom utca . Leonardo da
Vinci utca

megvalósult Onkormanyzat Onkormanyzat

Szigony utca / Práter utca - Üllői út megvalósult onkormányzat Fővaľos Jzrgony utcal
:satornarekonstrukció
<aocsán

Corvin sétany / Futó utca - Vajdahunyad utcą
helyette megvalósult a Futó utca Práter utca és

Üttoi ĺt közötti szakasza

megvalósult onkormánvzat onkormányzat

Tcimő utca / Leonardo da Vinci utca - Bókay Jáĺros
utca, Főviĺĺosi Vízművek nyilatkozata szerint

2017.06.30 Onkormanyzat Onkormanyzat Lezfuási szerződés
szerint Önkormĺĺnyzat

Bókay Janos utca / Práter utca - Tömő utcą
Fővarosi Vízművek nyilatkozata szerint

2017.03.31 onkormányzat onkormányzat Lezárási szerzodés
szerint onkormányzat

Apáthy lstviín utca / Bókay János utca - Balassa
utca

elmarad onkormányzat Lęzttźlsí szerződés
szęrint Bęfektętő eltekint

Balassa utca / Tömő utca - Apáthy Isfuán utca elmaľad onkormányzat Lezáĺási szerz<ídés

szerint Befektető eltekint

Gźrvezetéképítés
Kisfaludv utca / Ullői úti csomóoont mesvalósult onkoľmánvzat onkormánvzat
Vaidahunvad utca / Práter utca - Ullői út között mesvalósult onkormánvzat onkormánvzat
Futó utca / Üllői úti csomópont mesvalósult Ônkormiínvzat Ônkormiĺnvzat
Tömő utca / Nagýemplom utca - Leonaľdo da
Vinci utca

megvalósult ÔnkoľmĺárryzaÍ onkormĺányzat

Úllői út / Leonaľdo da Vinci utca (átkötés is) .

Szigony utca- Korányi Srłndoľ utcą Fővarosi
3áamĺĺ vek ny i|atko zata a|apjćn

elmarad onkormiánvzat Főváľosi Gtumíiv ek Zrt.
Nyilatkozata szerint

elmaľad

Leonardo da Vinci utca / Ü|lői úti csomópont,
Fővárosi Gĺłaművek nyi |atko zata alapj áĺ'

elmarad onkormányzat Főváĺosi GázművekZrt'
Nyilatkozata szerint

elmarad

Bókay Jrĺnos utca / Ullői úti csomópont, Fővaľosi
Gazművek ny i|atko zata al apj án

elmaľad Onkormanyzat F<ĺvráľo s i G tumílv ek Zrt.
Nyilatkozata szerint

ęlmaľad

rlagýemplom utca / U|lői úti csomópont elmarad Ônkormányzat Lezárási szerzodés
szerint Befektető eltekint

ľĺimő utca / Leonaľdo da Vinci utca - Szigony utca elmaľad onkormányzat Lezárási szerződés
szeľint Befektető eltekint

Jzigony utca / Jźumin utca - Tömő utca elmarad onkormányzat Lezárási szerz<ĺdés

szerint Befektető eltekint
Szigony utca / Apáthy István utca - Ulloi út elmaĺad onkormIíĺlyzat Lezáĺćtsi szerzódés

szerint Befektető eltekint
]ľáter utca / Leonardo da Vinci utca - Szigony utca elmarad onkormiĺnyzat Lezźtrási szerzodés

szerint Bęfektető eltekint

Ąpáthy Isfurín utca / Szigony utca . Balassa utca elmaĺad Onkormanyzat Lezfuási szerzódés
szerint Befektető eltekint

[. titem elektromos munkák / ZLakó-| tomb
(l l6lB)

megvalósult onkormányzat Onkormanyzat

I. litem elektromos munkák / ZLakó-l tömb megvalósult onkormányzat Befektetó Lezźrásí szerzodés
szerint onkormányzat
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II. ütem elektromos munkák/ ZLakó-2 t<imb A' l0
kV-os nagyfeszültségii lektromos há|őzat fejlesztés
költsége Befekteto kapacitlĺs igénye és ELMŰ Nyľt.
nyilatkozata alapjan

megvalósult onkormányzat Befektető Lęztrási szerzódés
szerint onkoľmfulyzat

megtéríti

II. ütem elektromos munkák /ZLakó-2 tömb B' 10

kV-os nagyfeszültségű lektromos hěl|ózat fej lesztés

ktĺ|tsége Befektető kapacitás igénye és ELlr,ĺŰ Nyrt.
nyilatkozata alapjáĺ'

2020.12.31 onkormányzat onkormiáĺryzat Lezźtrtsi szerződés
szerint onkormányzat

fizetazELMIJ feĺé

III. íitem elektromos munkrĺk / Zlnt-l tömb megvalósult onkormányzat Befekteto Lezćrćsi szerződés
szerint onkoľmányzat

IV. ütem elektromos munká,k / zLakó-3 tömb / l0
kV-os nagyfeszültségű lekÍromos héiózat fej lesztés

költsége Befekteto kapacitás igénye és ELMÚ Nyrt.
nyilatkozata alapjan

2020.12.31 onkormányzat onkoľmányzat Lezáĺćsi szerzodés

szerint onkormányzat
fizęt.azELMU felé

V. ütęm ęlektromos munkak /ZInt-2 tt'mb / l0 kV-
os nagyfeszültségű |ekhomos hźt|ózat fej lesztés

költsége Befektető kapacitrís igénye és ELMÜ Nyrt.
nyilatkozata alapjan

2020.12.31 tnkormiíĺ:yzat onkormányzat Lezfuási szerzodés
szerint onkormrĺnyzat

ťlzet az ELMU felé

KözteriiIeti kameraľendszer bővítés
Corvin Sétany Program terĺ.ilete 2017.06.30 onkormányzat,

Befektető
onkormányzat,

Befektető
A Telepü|ésrendezési

Szerzodés II-ben vállalt
ktitelezettsés
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Ingat|an Cseľeszerzőđés II. E|őszetződés 2. száĺĺĺil
Módosítása

amely létrejött egyrészrőL Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi Onkotmányzat
(székhelye: 1082 Budapest, Baĺoss utca 63-67.; tötzskönyvi száma:735715; adószáma: 75735715-
2-42; képviseletében: Dt. I(ocsis Máté polgármestet), ügyletkótői minősége: Iĺgatlznt-,iajdonos
I., a tov ábbiakban: onkormányzat,

másrészrőI a FUTUREAL |. Ingat|anbefektetési Alap, 
^ 

ÍnagyaÍ jog alapjáĺ létĺejött
lĺgarJanalap' amelynek MNB lajsttomszáma: 7272-9, s tatisztikai számj ele:
78713774-6820-975-07 , aďőszáma: 78173774-2-42,1082 Budapest, Futó utca 43_45. VI. emelet,
amelyet torvényesen képvisel Finext Befektetési Alapkezelő Zártkörilen Mfüödő
Részvéĺytaĺsaság, székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI' emelet; cégsegyzékszáma:
Cg.01-10-044934, stađsztikai számjeIe: 13052502-6772-774-07, adőszáma: 73052502-2-42,
képviseletében: I(aĺai Pétet ígazgatőság tag onä)őĄ ügyletkötői minősége: Ingatlantulajdonos
II., a továbbiakban: FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési AIap
_ a továbbíakban egyi.itt felek _ közott a mai ĺapon az aIábbi feltételek mellett.

PREAMBULUM

A. tnkoĺmányzat és a FUTUREÁI 1. Ingatlanbefektetési ,Ąlap (NINB lajstĺomszáma:
t212-9. székhely: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI.) között 2014. szeptembet 15.

napjáĺ Ingatlan Csercszetződés II. Előszerződés keĺiilt megkotéste (,Előszerződés
II.')

B. Szetződő felek az Előszetződés II.-t 2016, június 09. napján módosították
(,E(őszetződés II. L. szárnű Módosítás a,), ame|y módosíľás alapján az Etőszetződés
II. szerinti cseĺeingatlanok 3 ingatlancsom^gľa (kiilön-kĹiLlön bármelyikük a ,,Csomag
Cs eľeingatlanok I I',) keĺiiltek megb ontásĺa.

C, Az onkoĺmányzat és a ,,CORVIN,, IngatJanfejlesztési, F;pítő és Váĺosĺehabl]ltáciős Zrt
(székhelye: 1082 Buđapest, Futó utca 47_53. VII. em.; cégegyzékszám:01'-70-044919;
(a továbbiakban: Befektetó) közott alálĺt ,,a Coĺvin.Sétány ptojekt ketetszeĺződés
közös megegyezéssel történő lezátásárőI,, szőIő megállapođás módosítás keríil a|áfuásra

a jelen E|őszerződés II. módosítással egyidejűleg, az EIőszetződés II-t is érintő
móđo sításokta tekintettel (.Megállapodás 2. száĺĺĺil Módosítás a')

D. Felek egyezőeĺ togzíĺk, hogy a fenti C) a|ponÚa tekintettel az Előszerződés II-t
móđosítják (,Előszetződés II. 2. száĺnű módosítása'').

I. Cseĺeinsatlanok IIIB csomas:

I/1. Szetződő felek megállapodnak, hogy azElőszerződés II. 5. pontja ,,CseÍe II. Feltétele|ť,-ta
Cseĺeinpatlanok IIIB csomaq vonatkozásában az alábbiak szerjnt módosítiák:

I/1.1'onkormäĺyzat a ĺiajdonátképező Szigony atca 31'. (36217 he|yrajzi számu) és Szigony
utca 33. Q621'6 he|yrajzí számtĄ szám a|ata ingatlanok tekintetében az a|ábbiakatvál7a[1a:

o 2076. novembet 30. napjáig lebontja az ,,lnkormányzaĺ B csomag Ingatlanokon,, Iévő

felépítĺnényeket

@) 201'6. november 30' napjźig az ,,ÖnkoĺmányzaĺB csomag Ingatlanok,, ,,kivett, beépítetJen

tefii.let'' _fe töÍténő megjelölése az ingaúaĺ n,Ilváĺtattásba äĘrezetésľe kertrl
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(111) 2016, decembeĺ 01'. ĺapjáig az onkoĺmányzat a I(eriileti SzabáIyozási Terv szeťlnt az

,,onkormányzai B csomag Ingatlanolť'-ból leeső közteĺtiletek IeszabáIyozása és az

ingatlanok egy helyrajzí szám a|att töĺténő telekegyesítésének 373/201'4.

I(otmányĺendelet 36. $ (1) bekezdés b) Ąonga szeĺlnti egyesített telekalakítási et1átását (a

telekalakítäs engedélyezéséte és a teIeka|akitasi engedély jogerőre emelkedését követően a

fól&észlet adatalbaĺ a teLekalakítással bekövetkező valtozásnak az lngatJaĺ-

ĺyllváĺtartásban totténő áBĺezetését,e lńĺynő váLtozásáwezetési eljaĺást egyben)

meginđítja, az egyesített telekalakításí e|járás iĺánti kóĺclmct az cljärő l(ormányhivĺta|hoz
benýtja. A jelen pont szerinn2u6. december 07. napjáig megindított ezen egyesített

telekalakjtási eliárás keĺetében megađásru kenjt' az ingatlanok jelen alpont szeĺinti egy

he\yd1zí szám a|att toténő egyesítésétőI sző|ő jogeľős telekalakítási hatátozat és ezen

eLjárásban sot keĺirl 
^z 

egy helyĺajzi szám aLatt toténő vá|tozásáwezetés bejegyzésére is

sikeĺesen.

(Đ Az ,,onkoľmáĺyzai B csomag Ingatlanok', egy he\yrajzí szám a7att töttéĺő egyesítésének

(ĺivett, beépítetlen teĺiiletként 742 Í\2 teľiilette) lngatJaĺ ĺ'Jl7váĺtartásba töĺténő
bejegyzés&ő| szőIő határczat kézhezvéteLét követő 10 munkanapon beliil az

onkormányzat alaĄa a FUTUREÁIl Ingatlanbefektetési Á.lappal a Cseľeingatlanok II/B
tekintetében a végleges Cseteszerződés II/B_I.

onkoĺmányzat a te\ekalakítási eIjärás iĺánti kérelmet olyan tartaIommal köteles benýtani,
hogy az a telekalakítasi eljáĺás \eÍolytatasán a[<a|mas legyen. A 201,6' decembet 01.

lnatáĺđő abban az esetben fogadható el teljesítettnek az onkormáĺyzat ĺészétőI, ba a
lebontott és kivett, beépítetlen teĺi.ilet megnevezésű ingatlanok egyesített telekalakítási

e|járás megindítása táni kérelem tarta|mi]ag megfelel a vonatkoző jogszabáIyoknak és

alkalmas az egyesített el1fuás meg1ndĺtáĺsáta és ezen eljárás sotán a telekalakítás az ingarJaĺ

nyíJv áĺtattásba bei egyz éste keriĺI.

I/2. Szerzőđő felek megállapodnak, hogy az tnkormányzat mentesiil a Cseĺeingat]an II/B
vonatkozásában az Blőszetzőđés II. 23. ponga szednti 100.000.000-Ft meghiúsulási kötbéĺ
megfizetése aIőI, az aIábbí feltételek együttes teljestilése esetén

(i) onkotmáĺyzat a fen*ĺ.l/l.l' (iii) alpont szerinti egyesített telekalakítás engedéIyezése iĺánti
kérelmet 2016. đecember 01. napjálg benýtja az eIjfuő l(ormányhivata|hoz és ezen e[1fuás

keretében az eIjárás végén az ingadaĺok telekalakítása az ingatlan ĺyl7váĺtattásba beiegyzéste

keri.il sikeĺesen' és

(i) az onkotmányzata fenđ I/1.1. (ív)alpont szerinti hatáĺd,őbeĺa?áĄaa FUTUREALl Alappal
a Cseĺeingatlanok II/B tekintetében a végleges Csercszerződés II/B-I.

I/3. onkormányzat köteles a FUTUREÁI 1 Ingatlanbefektetési Alapot 2 munkanapon beliil
íĺásbaĺ tájékoztatnl az egyesített telekalakítási eLjárás megindításáĺói, aĺ;rely tájékoztztás

mellékletét képezi a telekalakítasi eIjárás megindítása iĺánti kéľelem lngaúan n,]ilváĺtartasi hatóság

á|tal érkez etett p éldány áĺak más oLata,

II.: 1083 Budapest. YIII. keńilet Bókay J. u. 43. szám alatt található ingatlan 4200110000
tulaiđoni }nLánvaďa

il/L. Szerződő felek egyezően rogzirk, hogy a FUTUREÁ.L 1. Ingatlanbefektetési Alap és a
Befektető kezdeményezték az OnkormányzafiáI az Előszeĺződés II/C csomaga tészétképező 
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1083 Buđapest, VIII. kedrlet Bókay J. u' 43, szám alatttaáálhatőingatlan 42OO/1OOOO ruIajdoni
hányadáĺak (,Onkoľmőĺyzati C csomag Ingat|aď), kiiirített és lebontott állapotban' nem
cseÍe' hanem véte|át ellenében, ingatJan éĺtékesítési páIyäzat tlýáĺ tóttéĺő megvásárIását azzal,
hogy a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési AIap áLtaI az Blőszetződés II/C csomagátképező
ĺ0s3 nudapest, VIII' kertilet Apáthy I. utca 6. száľn a|ati )ngat7an Ílem ke.ťril' az tnkotmányzat
tészéte étékesítésre.

II/2' Szeruődő felek megállapodnak, hogy L Í|eÍnl<lváĺják a Cseĺeingatlanok II/C ngadaĺokat
egymással elcserélni, az otlkoľrnányzrt 

^,,Cseĺeingatlanok 
II/C csorrraglloz tartoző jelen pont

szeľinti ingatŁan tulajdoni hányađát páIyázat uýán kíváĺĺja étékesíteni. Szerződő felek

megállapodnak, hogy az E|őszetződés II. ,,Cseĺeingatlanok II/C,, vagy ,,Cseĺe II/C,,.te
voĺatkoző ĺendelkezéseit a mu ĺappaL hatá|yoĺ kíviil helyezik, kivéve az B|őszeruődés II. 23.

pontja szerinti 100.000'000-Ft meghiúsulási kötbér összegét, ameLy meghiúsulási kotbéĺ osszegét

az Onkormányzat köteles a FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési Á.lap részéte megfrzetsi, ha a
nyilvános egyfotdulós páIyázatot az onkormányzatĺemĄa ki a jelen móđosítás II/3 poĺtban
nleghatátozott hztáĺĺdőn beliil a II / 3. p ont szerinti feltételekkel.

II/3. Szerződő Felek az onkormányzat ĺrlajdonát képező 1083 Buđapest, VIII. kerĹilet Bókay J.
w. 43. szám alatt taláLhatő ingatlan 4200/10000 rulajdoni hárryađának éĺtékesítése tár'gyábaĺ az

alabbnk szerint állapodnak meg:

(i) onkoĺmányzat kóteLezettséget vá17aI ata, hogy az onkoĺmányzat ĺilajđonát képező,

36238 lnelyrajzi számí, teľmészetben a 1083 Budapest, VIII. keľiilet Bókay J' u' 43.

szárĺ alatt ta!áthatő lngaúan 4200/10000 ĺrlajđoni hányadát 2017, január 37. napjáig

kitiÍíti és lebontja,

(ii) A lebontott és kititített 36238hýrĄziszárĺís, tetmészetben a 1083 Budapest, VIII'
keľiilet Bókay J. u. 43. szám alatt ta|álhatő ingatlan 4200/10000 tulajdoni hányada

vonúkozásában az onkormányzat köteles nyilvános éĺtékesítési páIyázatot |<simi az

alábbi feltételekkel, amennyiben a páIyázat k1iÍását a FUTUREAL7 AIap vagy

Befektető 2017. f'ebrĺlát 07, napja és 2017, ápins 30. ĺapja kozött kén fuásban az

onkoĺmányz^ttőIi

onkormányzat a ĺ5,llvános egyfoĺdulós éľtékesítésí páLyázatot azt követő 30

naptáinapoÍI beliił kiíĺja, hogy apáIyázat|<ltásáralĺonatkoző íľásbeli kéĺést

az tnkorm árry zat átvette

Pá|yázai Hiĺás szeťlnt a pályázat beadását'a nyiwa á|1ő páIyázaĺ hatáĺiđő a

páIyäzai |ĺirás (páIyázai fellúvás) megjelenésétőI számitottan legfeljebb 30

ĺaptánnap
tnkormányzat hatáIyos veÍsenyeztetési szabáLyzata 71'. círr' (Döntés az

ajárůato|ĺt'ő| és a pá|yázatokĺól) 50. pontja a|apján a páIyázat etedményéĺől, a

nyeÍtes ajánlattevő szeméIyérőI és ennek aLapján a szerződés megkötéséĺől a

bontástól számitott 30 naptári napon dönt (döntéstőI számitott 5 naptái
napon beliil a nyeÍtes aján7attevővel az ingat)an adásvételi szerződés aláiĺásra

keĺiil), amely hatándő nem hosszabbíthatő meg. Á páIyázat bontasár'a a

benýjtási hztándőt követő 5 naptátl napon beliił keĺtil soĺ. Á páIyázatok

éĺtékeléséĺe a bontást kóvető 5 naptái napon belüI kerti{ soĺ.

onkoĺmányzat vál7aIja, hogy eĺeđménytelen páIyázat esetén, a páIyázatot

addig ismétli, amig az értékesités eĺedményes lesz QáIyázat etedményeként i
'i,, i
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az oĺkotmáĺyzat tulajdonát képező 4200/1'0000 nrlajdoni háĺyad
tutajdonjoga a győztes päIyázőta vagy az elővásár|ásí jogát gyakorlő

jogosultra átĺuházásra nem keĺíi{. Blővásáflási jog Żz Nmw. a|apjáĺ

gyakoĺolható),

Eĺedményte\eĺ páIyázat esetén az onkoľmányzat a uj páIyázatot az

eĺedménytelenné nyilvánítottpáLyázat eĺedménytelenné nyilvánitasa napjátől

számitott legfeljebb 30 ĺaptaĺ napon beltil újĺa kĺiĄa a fentiek szednti

haĺáridőkkel és feltételekkel .

II/ 4. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben az onkoľmányzat (ą 2017. jaĺufu' 37-
ig nem iiÍíti ki és nem bontja le a Bókay J. u. 43. szánr' alatt ta|á]hatő ingarJaĺ 4200/10000
tulajđoni hányađát vagy (ii) ĺem Ąa Iĺ z pá|yázatot a 3.1.7. pont szeĺint a FUTURE.AII Al"p
kéĺéséte vagy (Đ eĺedménytelen páIyázat esetén az űj páIyázatot nem Ą^fu az ercdméĺytelenné
nyilvánított páIyázat eĺedménytelenĺé nJivánltása ĺapjátőI szämitott 30 naptári napon beliil
ismételten aII/3 pontban meghatátozottak szeľint, mindadđig amigapőiyázat a fentilI/3. pont
szeľint eĺedményes lesz , a FUTUREALI. a 100.000.000- Ft összegű meghiúsulási kötbéĺĺe
jogosult az onkormányzattőI, függetleniil attól, hogy a bonťás, kitirítés, páIyázat|ĺkására milyen
okból nem teljesiilt' Az onkotmányzat csak akkoĺ nem köteles a kötbéĺt megfizetĺri, ha a

páIyázat L<lfuásáĺak teljesiilését a Befektető vagy a FUTUREÁL 1. okozta, vagy
jogszabáIyvá|tozás(nemazonkormányz^tÍendelete)okozta.

'Ąz tnkotmányzata meghiúsulás miatt kotbér fszetésére akkoĺ is köteles, ha

. a páIyázat aLapjáĺ a kifuástól számitottan l II/3 pont szeľinĺ lnatándőn beltil
nem hiĺđet eredményt,

. a páIyázat eľedménytelensége esetén a koĺábbi pá|yázat eĺedményhiĺdetésétől
(,^gy ha a páIyázat eĺedményét perľk, a jogerős ítélet meghozata|átőI)
számitottanaII/3. pont szerinihatáidőn beiiil nem íÍ ki úi páIyázatotaII/3.
pont szedn ĺ pálly ázaĺ beađási hatáiđővel;

o ismételt eĺedménytelenség esetén a páIyáztatźtst a fenti határidőkkel mindaddig
ismétli flre$l ami1 páIyázat eĺedményesen zfud' azza|, hogy a második
eĺedménytelen páIyázatot követően az onkotmányzat köteles űj, |iváIasztott
szakértő áLtalameghatár'ozott foĺgalmi &tékalapján folytatrri apáIyáztztÁst.

A meghiúsulási kötbéľ megflzetés&'e azBlőszerződésII,26. pont szabáLyatáĺyadő.

III. Egrréb tenđelkezések:

IJI/1. Szetzőđő Felek megállapođnak, hogy az E|őszetződés II. jelen módosítással nem éľintett
ĺészeiváItozatfantarta|ommaImarađĺakhata|ýanéséĺvényben.

III/2. A felek a jelen Cseteszenődés II. Előszerzőđés szerkesztéséĺe, ellenjegyzéséremegbízást
és meghatalmazást adnak a Dĺ. BáLnt Tiboľ Ügyvéď ltodáĺak (székhĄe: 1052 Budapest,
Régiposta utca 72' I. emelet 3., képviseli: Dt. Bálint Tiboĺ ügyĺréd).

III/3. A felek kijelentik, hogy a jelen Csereszerződés II. Előszeĺződés módosítás valamennyi

tárgyköĺében ľészletes jogi felvilágosítást kaptak a szeĺkesztő és ellenjegyző agyvéđtőI.

III/4' ' . felek kijelentik, hogy a Csereszerződés II' Előszetződés módosítás mindenben az ijgyletr
akaraĺlkat tükĺözi, megeĺősítik, hogy a szerzőđés tartakna minden tekintetben megÍe|e| az

ügyvédnek adott utasításuknak.

Budapest Főváĺos VIII. keĺtilet Jőzsefväĺosi onkormáĺyzat l(épviselő-testĹilete [x] számú
hatarozatával ađott felhata|mazást a CseĺeszetzőđéslI. E|őszerződés módosítás a|áírására.

t!
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II/5. A FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap kiielenti, hogy Magyarotszágon bejegyzett jog
személy, az oĺkormáĺyzatkijeienti, hogy jogi személy.

III/6,,Ą FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy ismeĺi az át]áthatő szervezetnek
a ĺemzetivagyonĺól szőIő 2077. évi CXCVI. törvény 3. s (1) bekezdésének 1. pontjában foglďt
rneghatározását. A. FUTUREAL ,l'. Ingaďaĺbefektetési 'Ą.lap kijelenti, hogy a nemzeti vagyontőI
szőIő 2071. évi CXCVI. törvény 3. s (1) bekezdésének 1. pontjában foglalaknak megfelelő
źt]athatő szefrr ezetÍLek minősiiLl.

,Ą Megállapodás és a jelen Csereszetződés II. Előszetzőďés móđosítás tekintetébeĺ az adott
táĺgykötben a Felek a tészletesebb szabáIyokat veszik figyelembe.

A felek a jelen Csereszetződés II. Előszetződés módosítást - mint akaĺatukkal minđenben
megegyezőt _ felolvasás és éĺtelmezés utaĺ sajátkezűIeg, helybenhagyőIagalátták.

A CseĺeszeľzőđésII'.Előszetződés módosítást szerkesztő és elleĺjegyző ügyvéd taĺűsíga,hogy a
je|en szerződés a Felek kinyilvánított akantának és a jogszabáIyoknak megfelel, továbbá,hogy a

szetzőđésben megi elölt Felek a|alĺása valódi.

Buđapest, 201'6. novembeÍ,,..''

Budapest Főváĺos VIII. keĺiilet Józsefuátosi
onkormány zŻt' Íniĺrt cseĺéIő fél

képviseletében
Dĺ. I(ocsis Máté polgármestet

Ingatlannrlajdonos L

FUTUREÁI 1.

Ingatlanb efektetési Alap
képviseletében: Finext Befektetési Álapkezelő

Zfutkoďleĺ Mfü ödő Részvénytáĺsaság
képvis eli: Kaĺai P étet Ęazgatőság1 tag

Ingatlantulajdonos II.

'Ą 
jelen E|őszerzőđés II. módosítást szeĺkesztettem és ellenjegyzem:

Dĺ. Bálint Tíboĺ ügyvéđ
Dĺ. BáIint Tibor Ügyvédi Itođa

(1052 Budapest, Régiposta utca 12.I/3.)
Ellenjegyzés kelte: Budapest, 2016. ĺovembef ,,..''

A FUTUREÁL I. Ingatlanbefektetési Alap Letétkezelője a jelen Cseteszerződés II. Előszerzőđés
módosításh oz a 2074. évi XVI. töĺvény 64. s (9) bekezdésének f) ponĘa és a 78/201'4. GII. 14.)

I(orm. ĺendelet 38. s (3) bekezdéséĺe bekezdése alapjánabe|eegyezést megadom:

Budapest, 201'6. év novembeĺ hőĺap ..,. napjáĺ
K&H BankZrt.

LetétkezeIő
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