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a Coruin.Sétány projekt keľetszerződés kiiziĺs megegyezéssel ttĺrténő |ezárásárĺíl szĺílĺó
MEGÁLLAPoDÁs 2. szl^lĺuľĺóo osÍľÁsa'

mely létĘött egyrészrő| Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Onkormányzat
(székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.; törzskönyvi szźtma: 735715; ađőszáma:
15735715-2-42; képviseletében dr. Kocsis iľtĺ.áté polgáľmester (a továbbiakban:
Onkormányzat);

másrészről a ',CORYIN'' Ingatlanfejlesztési, Epít.ő és Váľosľehabilitációs Záłrtkőrűen
Működő Részvénytáľsaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.;
cégjegyzékszám: 0I-10-044919; adőszźlm 13033268-2-42; Képviseletében: Tatár Tibor
igazgatőságitag, Fĺ'ldi Tibor igazgatőságitag együttesen (a továbbiakban: Befektető); és

hatmadtészről Rév8 Jĺízsefuáľosĺ Rehabĺlitációs és Váľosfejlesztési Zártkör(len Műkiidő
Részvénytáľsaság (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., cégsegyzékszźlma 01-10-
043548, adőszźlma: 12293005-2-42, statísztikai számjele: 12293005-7420-11401, képviseli:
Somfai Ágnes igazgatősźę elnöke, Alföldi Gytirgy igazgatősági tag, a (továbbiakban: Rév8)
továbbiakban egyĹittesen 

',F€lek'' 
ktjzött az ahilírott helyen és időben.

PREAMBULUM

(A) A|áítő Felek egyezóeĺrcgzítík,hogy azonkoľmányzat, a Rév8 és a Befektető egymással
2003.július Z4-énkęrętszerzódést ktjtĺjttek (,,Keretszerződés,,). A Keľetszerződés céIja a
Corvin-Sétĺíny Pľojekt két főprogľamjanak segítségével a vaľosrehabilitáció
megvalósítása ktlztisségi szereplők és a Befektető egyĹittműköđésével a
Keretszętződésben ľészletesen meghattnozott feltételrendszeľben (,,Projekt''). A
Keretszerződést annak Felęi 2005. marcius 20-an kiegészítették, és egységes szerkezetbe
foglaltak (a kiegészített Keretszeľződés, a továbbiakban: ,,Kiegészített
Keretszerződés'').

(B) Felek egyezőenrogzítik,hogy az onkormányzat, aRév8, illetve a Befektető k<jztitt 2003.
szeptember 30-án ,,Megállapodás vételi jog gyakor|ásźna tĺjľténő kijelölésről 1. ütem''
tárgyí szerződés keriilt a|áírźsra, melyet a Felek 2005. mĺáľcius 20-én szintén
kiegészítettek és egységes szęrkezetbę foglaltak (a kiegészített Kijelcilő Szerződés a
továbbiakban :,,Kie gé szített Kij elölő Szerző dés'').

(C) Felęk egyezóeĺrcgzítik,hogy az onkormanyzat, aRév8, illetve a Befektető közĺjtt 2014.
szeptember 15. napjĺín aKiegészített Keretszerződés és Kiegészített Kijelölő Szerződés
valamint ezen szerzódések valamint a Pľojekt Dokumentumok alapján Megállapodás jött
Iétte a Corvin-Sétany projekt kerctszevődés köztjs megegyezéssel tĺjrténő |eztlrástnő|.
(,,Megállapodás'')

(D) Felek egyezően rögzítik, hogy a Megállapodás végrehajtása keretében az onkormrányzat
és a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap (MNB lajstromszźlma: IfI2-9. székhely:
1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI.) között 2014. szeptember 15. napján Ingatlan
C s er eszęr ző dé s II. EIó szer zo dé s keľült me gköté sre (,,E|ő szer ző d és II.'' )

(E) Felek egyezően rcgzítík, hogy a Megállapodást és azE|őszerződésII-t2016.junius 09.
napján kciztis megegyezéssel módosították (,,Megállapodás l.. számrĺ Mĺídosítása,,). Az
E|őszerzođés II. módosítás alapjan azB|őszerződés II. csomag' E|oszerződés IIIA, II/B és
IIiC csomagra került megbontásra.
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(F) Felek egyezőenrogzítik, hogy a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap és a Befektető
kezdeményeńékaz onkormányzatnáI azBloszerződés II/C csomagja részétképező 1083
Budapest, VIII. kerület Bókay J. u. 43. szźlma|atttalá|hatő ingatlan 4f00l10000 tulajdoni
hényadźlnak (,,Ingatlan''), kiiiľített és lebontott állapotban' nem csere' hanem vételáÍ
ellenében, ingatlan értékęsítési pá|yazat útján történő megvásarlását azza|, hogy a
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap źl|ta| az E|őszeruődés II/C csomagját képező
1083 Budapest, VIII. kerület Apáthy I. utca 6. szźrrl a|atti ingatlan nem keríJl az
onkoľmĺányzat részére éľtékesítésre.

(G) Felek egyezóenrogzítik,hogy az onkormanyzatkezdeméĺyezte Befektetőné|,hogy az
Előszerződés II/B csomag tekintetében a teljesítési hataridő telekalakítási eljáľás
időtartarĺź..val meghosszabbodjon, feltéve, hogy a telekalakítás iľanti kéľelmet az
onkormányzatbenýjtja az eljátő hatősźryhoz 20t6. decembeľ 0l. napjáig hatáľidőben a
j elen módosításba foglaltak szerint.

(F) Felek egyezőenrogzitik, hogy a MegállapodásIl7. és116. szźlmu mellékletét Közmű és
KöZteriilet Pro gram tekintetében módo sítani kívanj ak.

II. A JELEN MEGÁLLAPoDÁS ľĺóuosÍľÁs cnuĺ.
2.I Felęk a Preambulumban előadottakra tekiĺrtettel módosítani |<ĺvánják a Megállapodást
(''Megállapodás 2. szálmű Módosítása'').

III. MEGÁLLAPODÁS MóDosÍľÁsa.

3.I. Szerzódő felek megállapodnak, hogy nem kívanjfü a Cseľeingatlanok II/C ingatlanokat
egymással elcseľélni, az onkoľmźnyzat a,,Cseľeingatlanok IVC csomaghoztartozőjelen pont
szerinti ingatlan tulajdoni hanyadot páIyázat útján kívĺĺnja értékesíteni. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a Megállapodás ,,Cseľeingatlanok II/C'' vagy ,,Csere II/C''-re vonatkozó
rendelkezéseit a mai nappal hatályon kíviil helyezik, kivéve a Megállapodás 3.10. pontja szeľinti
meghiúsulási kötbér összegét, amely meghiúsulási kĺjtbér ĺisszege és szabźůyai iranyadóak, ha a
nyilvános pá|yázatot az Onkormányzat nem irja ki a jelen módosítás 3.1.1. pontban
me ghatźr o zott határi dőn b elül.

3.1.1. Felek az onkoľmányzat fulajdonát kepez(i 1083 Budapest, VIII. kerület Bókay J. u. 43.
szźtma|attta|źihatő ingatlan 4200110000 tulajdoni hanyadanakéľtékesítése tárgyábanazalźlbbiak
szeľint állapodnak meg:

(Đ onkormán y zat kotelezettsé get vállal an a, ho gy az onkoľm áĺy zat tulaj donát képezó,
36238heIyrajzí szám,Ú, természetben a 1083 Budapest, VIII. keriilet Bókay J. u. 43.
szán a|att ta|á|hatő ingatlan 4200l|0000 tulajdoni hányadźt 2017 . január 3I. ĺapjáig
kiüríti és lebontja,

(iĐ A lebontott és kitiľített 36238 he|yrajzi szálmi, teľmészetben a 1083 Budapest, VIII.
kerület Bókay J. u. 43. szám a|att ta|á|hatő ingatlan 4200110000 tulajdoni hźnyada
vonatkozásában az onkormányzat az atábbi feltételekkel köteles nyilvános
értékesítési pá'Iyázatot kiírni, amennyiben a páIyázat I<lírását a FUTUREALl Alap
vagy Befektetĺĺ 2017. februaľ 01. napja és 20|7. április 30. napja kĺjzött kéri írásban
* oľ,T#ľ#ł;,at 

a ny1|vános egyfordulós éľtékesí tési páIyázatot aztkövető 30
ĺaptári napon belül kiíľja, hogy a pá|yázat kiírź.sára vonatkozó írásbeli
kérést az onkormźnyzat źúvette
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Pá|yazatikiírás szęľint apá|ytnatbeadásźranyitva á||őpáIyazatihatáridő a
pá|ytnati kiírás (pá|yazati felhívás) megjelenésétő| szźlmítottan legfeljebb 30
naptźtrinap

onkoľmányzat hatályos versenyeztetési szabályzata 11. cím (Dĺlntés az
ajánlatolľó| és apáIyázatohőI) 50. pontja a|apján apáIyźnat eredményéről,
a nyertes ajánlattevő személyéľől és ennek alapján a szeruőđés megkötéséről
a bontástól számított 30 naptaľi napon belül dtjnt (döntéstől szźlmított 5
naptaľi napon belül a nyertes ajźn7attevoveI az ingatlan adásvételi szeruődés
a|tńrásta keľül), amely hatáľidő nem hosszabbítható meg. A pźiyźnat
bontására a benýjtási hataridőt követő 5 naptźri napon belül keľĹil sor. A
pá|yazatok éľtékeléséľe a bontást kĺjvető 5 naptari napon beliil kerül sor.
Önkoľmanyz at v źilalja, ho gy eredménýelen pźiy źzat esetén, a pź-iry źnatot

ađdig ismétli, amíg az értékesítés eredményes lesz (PáIyazat eredményeként
az Önkormányzat fulajdonát képező 4200/10000 tulajdoni hrányad
tulajdonjoga a gyóztes páIyázőÍa vagy az e|ővásáľlási jogát gyakorló
jogosultľa átnlházásra nem keľül. Elővásárlási jog az Nmtv. alapján
gyakorolható),
Eľedménýelen páIyázat esetén az onkormányzat a tlj páLyázatot az
eredménytelęnné nyilvánított pá|yźnat eredménýelenné nyilvánítása
napjátő| szźrnitott legfeljebb 30 naptĺíľi napon beltil újra kiírja a fentiek
szerinti hataľidőkkel és feltételekkel.

3.|.2. Szerzőďő felek megállapodnak, hogy amennyiben az onkoľmányzat20t7.januáľ 3l-ig
nem iiľíti ki és nem bontja le a Bókay J. u. 43. szźml alatttalá|hatő ingatlan 4200110000 fulajdoni
htnyadát vagy nem íľja ki apźt|yźzatot a3.I.|. pont szerint a FUTUREALl Alap vagy Befektető
kérésére vagy eľedménýelen pá|yazat esetén az tĺj pá|yazatot nem íľja ki az eredménytelenné
nyilvánított pźiyźnat eredménýelenné nyilvĺĺnítása napjźltő| szétmított 30 naptári napon belül
ismételten a 3.1.1. pontban meghatźrozottak szęrint, mindaddig amíg apá|yázat a fenti 3.1.1.
pont szerint eredményes lesz, a FUTUREALl. a l00.000.000,-Ft összegű meghiúsulási kĺltbéne
jogosult az onkoľmányzattőI, fiiggetlenül attól, hogy a bontás, kiiirítés, pá|yázatkíírásźramilyen
okból nem teljesült. Az onkoľmrányzat csak akkor nem köteles a kötbért megťlzetni, ha a
päIyázat kiíľásĺának teljesülését a Befektető vagy a FUTUREAL 1. okozta, vagy
jogszabáIyvćitozás (nem az onkoľmanyzat rendelete) okozta. Felek egyezoen rogzítik, hogy a
kötbér ĺisszege és annak szabá|yai vonatkozásában a Megállapodás 3.10., pontja a jelen pont
szeľinti eltéréssel irtnyađő.

3.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megá||apodás Csereingatlanok IIIB csomagja
tekintetében az onkoľmźnyzat a tulajdonát képező Szigony utca 3I. (36217 he|ytajzi számú) és
Szigony utca 33. (36216 heIyrajzi számÍ) szélm a|atti ingatlanok tekintetében az a|ábbiakat
váIla|ja:

(i)2016. november 30. napjáig lebontja azingat|anokon lévő felépítményeket,

(ii) 2016. november 30. napjźlig az ingatlanok ,,kivett, beépítetlen terület'' -re történő
me gj elĺi 1é s e az íngat|an nyi lvántart ásb a átv ezeté sre keľĹil,

(iiĐ 2016. december 0l. napjáig az onkormányzat a Kerületi Szabályozási Terv szeriĺt az
ingatlanokból leeső kcjzteľĹiletekleszabáIyoztsa és az ingatlanok egy helyrajzi szám alatt töľténő
telekegyesítésének 37312014. Kormányľendelet 36. $ (1) bekezdés b) alpontja szerinti egyesített
telekalakítási eljárását (a telekalakítás engedéIyezésére és a tęlekalakítási engedély jogeľőľe
emelkedését követően a ftjldrészlet adataíban a telekalakítással bekövetkezó váItozásnak az
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ingatlan-nyilvántartásban töľténő źlfuezetésére irányuló vźt\tozásátvęzetésí eljaĺást egyben)
megindítja' az egyęsített telekalakítási eljarás irrínti kérelmet az eljaľó Koľmanyhivatalhoz
benýjtja. A jelen pont szerinti 2016. december 01. napjáig megindított ezen egyesített
telekalakítási eljáľás keretében megadásľa keri| az ingatlanok jelen alpont szerinti egy he|yrajzi
szźlm a|atltĺjrténő egyesítéséről szóló jogerős telekalakításihatźrozat és ezen eljaľásban sor keľül
az egy heIyrajzi szám alatt tĺirténő váItozásáNezetés bejegyzésére is sikeresen.

(iv) ingatlanok egy helyrajzi szttm alatt töľténő egyesítésének (kivett, beépítetlen tęru|etként742
m2 teľĹilettel) ingatlan nyilvántartásba töľténő bejegyzéséről szóló hatźnozat kézhezvéte|ét
követő 10 munkanapon belül az onkoľmĺínyzat a|áírja a FUTUREALl Alappal a
Cseľeingatlanok II/B tekintetében a végleges Csereszerződés IVB-t.

Önkormanyzat atelękalakítási eljĺáľás iľanti kérelmet olyan taľtalommal köteles benyrijtani, hogy
azatelekalakítási eljaľás lefolytatására alkalmas legyen. A2016. december 01. hatĺíĺiđő abban
az esetben fogadható el teljesítettĺek az onkormĺĺnyzat tészérőI, ha a lebontott és kivett,
beépítetlen teľület megnevezésrĺ ingatlanok egyesített telekalakítási e|jańs megindítása iránti
kérelem taľtalmilag megfelel a voĺatkoző jogszabá|yoknak és alkalmas aZ egyesített eljarás
megindítására és ezen e|jźtrźls soľán a telekalakítás az ingatlan nyilvántartésbabejegyzésre kerül.

3.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az onkormányzat mentesül a Csereingatlan II/B
vonatkozásźlbarl a Megállapodás szerinti 100.000.000,-Ft meghiúsulási kötbéľ megfizetése alól,
az aIthbí feltételek együttes teljesülése esetén:

(i) onkormźnyzat a fenti 3.2. (iíí) alpont szeľinti egyesített telekalakítás engedélyezése iránti
kéľelmet 2016. decembeľ 0l. napjáig benyujtja az el1arő Kormányhivata|hoz és ezen eljárás
keretében az eljárás végén az ingat|anok telękalakítása az ingatlan nyilvantaľtásba bejegyzésre
keriil sikeresen, és

(ií) az onkoľmĺányzat a 3.2. (iv) alpont szerinti határidőben aláírja a FUTUREALl Alappal a
Csereingatlanok II/B tekintetében a végleges Csereszetződés IIlB-t.

onkormányzat köteles a Befektetőt 2 munkanapon belül írásban tájékońatní az egyesített
telekalakítási eljarás megindításáľo|, amely tájékoztatás mellékletétképezi a telekalakítási eljráľás
megindításairźnti kérelem ingatlan nyilvantartási hatóság á|tal étkezetett példanyának másolata.

4. Szerzőđő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás Il7. szźrĺÍl melléklet Kozmu Progľam,
gázvezeték építés részét az alźlbbíak szerint módosítjfü:

Ullői út / Leonaľdo đa Vinci utca
(átkötés is) - Szigony utca-
Korányi Sandor utca, Fővarosi
G énmuv ek ny i|atko zata alapi án

elmaľad onkormĺĺnyzat Fővárosi GázmuvekZrt.
Nyilatkozata szeľint

elmaľad

Leonaľdo da Vinci utca / Ullői
úti csomópont, Fővarosi
Gázművek ny 1|atko zata alapj án

elmaľad onkormĺínvzat Fővĺĺro si G ázmuv ek Zrt.
Nyilatkozata szeľint

elmarad

Bókay János vtca lUllői úti
csomópont, Fővĺárosi G ázmíiv ek
nyllatkozata a|apján

elmarad onkormányzat Főváľosi GázmuvekZrt,
Nyilatkozata szęľint

elmarad
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Kiizterĺĺleti kameľaľendszeľ
bővítés
Corvin Sétany Pľogram teľiilete 2011.06.30 onkoľmányzat'

Befektető
onkormányzat,

Befek1ető
A

Településrende
zésiSzerződés
Il-ben vállalt
kötelezettség

5

Szeruőđő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás Il7. számu melléklet Közmű Program,
KöZteľületi kamerarendszer bővítése részt az a|ábbiak szerint módosítjak:

A Megállapođás U7. szźĺn: melléklete a jelen Módosítás mellék]etét képezo U7. számis
mellékletľe módosul.

Szęrzőďő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás U6. szźlmű melléklet Közterület program
tészét az aIábbiak szerint módosítjak:

A Megállapoďźs U6. szćtmű melléklete a jelen Módosítás mellékletét képezo 116' szám,Ú

mellékletre módosul.

f/ ĺn(Ll

Práter utca (Bókay - Szigony utca
között p ár atlan o l dali j ár đaszakasz)

2017.03.31 onkormá
nyzat

Onkorm
ányzat

Lezárási szerzódés
szerint onkormányzat

beĺvhź.z
Bókay János utca lPľáter utca - Tĺjmő
utca, kockakő burkolat e|szá||ítása, ífi
aszfa|t és beton pályaszerkezet építés
meglévő ftjldmunkara, meglévő
szegéIy új raépítése, jźrda aszfa|t
burkolat cseľéje, kozvi|ágitás
kiéoítése

2017.03.31 onkormá
ĺyzat

Onkorm
ányzat

Lezárási szeľzódés
szerint onkormányzat

bęruház

Tĺjmő utca lLeonardo da Vinci utca -
Szigony utca, kockakő buľkolat
eIszáI|ítása,,Új aszfalt és bęton
pályaszerk ezet épités meglévő
ft'ldmunkara, meglévő szegéLy
új raep íté s e, j ár da aszfalt burkolat
cseľéje, kozvi|ágítźts kiépítés a
Nagytemplom utcától

2017.06.30 onkoľmá
nyzat

Onkorm
źnyzat

Lęzárási szeruóđés
.;<r

szerint onkoľmĺĺnvzat
benlház

Corvin sétany / Leonardo da Vinci uta
- Bókay János utca (beleértve a
megvalósult Corvin sétány II. szakasz
koni átvezetést a Leonardo da Vinci
utcán keresztül), sétĺány díszbuľkolat,
növénytelepítés, utcabútorok,
kozviIágítás, a beépített tĺjmbök felé
eső 6-6 méteľ széles sávban ideiglenes
burkolat, azI. és II. sétanyszakasz

2017.06.30 onkoľmá
nyzat

Onkorm
źnyzat

Lezáľási szerzőđés
szeľint onkormányzat

beruhźľ-

konc epc i ój ának, arly aghasznáIatćłnak
mesfele1ően
Szigony utca lPráter utca - Ttjmő
utca, útfelü|et j avítás, ilj sze gé|y
építés, j aľdaépítés, kozv 1|ágítás építés

2017.03.31 onkormá
ĺyzat

Onkorm
źnyzat

Lezfuási szęrződés
szerint onkoľmĺínyzat

beľuház

fazekasnevl
Írógép
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6

Iv. EGYÉB RENDELKEZESEK

5.1. Ha a jelen Megállapodás módosítás valamely rendelkezése a magyar jog a|apján
érvénýelen, jogszabéiYsértő vagy bírói úton kikényszeríthetetlen, akkor a jelen Megállapodás
módosítás csak a jogszabá|ynak ellentmondó, érvénýelen, illetve bírói úton kikényszeríthetetlen
részben válik érvénýelenné, és mindez nęm éľinti amegmaÍadó rendelkezések érvényességét és
hatá|yát kivéve, ha a Megállapodás móđosítás az érvénytelen rendelkezés hiányában
értelmezhetetlenné, vagy énhetetlenné vá|na. A Befektető kijelenti, hogy ismeri az źń|áthatő
szewezetnęk a nemzeti vagyonról szóló 20II. évi CXCVI. törvény 3. s (1) bekezdésének 1.

pontjában foglalt meghatálrozását, és anemzeti vagyonĺól sző|ő2011. évi CXCVI. tĺiľvény 3. $
(1) bekezdésének 1. pontjában foglaltaknak megfelelő áilárhaú szervezetnek minősül.

5.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy aMegá||apodás jelen Megállapodás módosítással nem
érintett részeí vźitozat|an taľtalommal maĺadnak hatályban és érvényben.

5.3. Budapęst Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi ÖnkormanyzatKépviselő-testĹilete [*] szźrrÍl
hatétrozatával adott felhata|mazást a jelen Megállapodás módosítás a|áírásáta.

5.4. Szeruí\ďó felek jelen Megállapodás módosítást, mint i,lz|ętí akaľatukkal mindenben
me ge gy ezót j óvahagyó lag írták aIá.

Budapest, 2016. Ĺ*l

Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat ,,CoRvIN'' Ingatlanfejlesztési, Epítő és
Dr. Kocsis Máté polgármester Váľosrehabilitációs Zártkőrűen MíÍktidő

Részvénytáľsaság
Tataĺ Tibor igazgatő sági tag
F<jldi Tibor igazgatosági tag

Rév8 Józsefvárosi Rehabĺlitációs és
Váľosfejlesztési Zrt.

képv:

Fedezet: .dátum: Budapest, 2016 ......
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Pĺáľis Gyulané
p énzugy i ugy o sńźiyv ezető

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

dr.I|'{észár Erika
aljegyzo
Melléklet:
116. számumelléklet
U7. számu melléklet

4ł
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Megál|apodás 1/ó. számú me||ék|et - KłizterüIet Program

Közteľü|et / Szakaszhatár Megva|ósulás
státusza

Szerzćĺdés szeľintĺ
beruházó

Megva|ósítás
hprrrh4zlíią

Megiegyzés

Futó utca / Pľáter utca - Ullői út megvalósult Önkormányzat Befektető Településrendezési
Szerződés tr.

Kisfaludy utca / Práter utca . tilői út megvalósult onkormĺínyzat Befektető Településrendezési
Szeĺződés [I.

Vajdahunyad utca / Práter utca - LIlői út megvalósult Onkormanyzat Befektető Településrendezési
Szerzŕidés II'

?rátęr utca / Jőzsefkörut - Futó utca megvalósult onkormányzat Befektető Településrendezési
Szerződés II.

Jorvin sétĺĺĺry / Futó utca - Nagytemplom utca megva|ósult onkormányzat Corvin Sétány Kft

),lagytemplom utca / Práter utca - Tömő utca megvalósult onkormáĺrvzat Corvin Sétany Kft

Jorvin sétany / Nagyemplom utca - Leonardo da
ýinci utca

megvalósult tnkormĺĺnvzat Befektető Közérdekl.í kötelezettség
vállalás

ľ<imő utca / Nagýemp|om utca - Leonardo da
ýinci utca

megvalósult onkormányzat Onkormanyzat

rlagýemplom utca / Tömŕi utca - Ullői út megvalósult Önkormrĺnyzat onkormiĺnyzat

Práter utca /Futó utca - szigony u., út és jarda
[elületen aszfalt burkolat cseréje, a sziikséges
kiegészítő munkákkal,meglévő szegély
űjraépítése, vízelvezetési hibrĺk loka|is
megoldása, meglévő közvilágításhálózat sziikség
lzerinti cseréje, kiegészĺtése (kivéve a Szigony u
śs Bókay u. közötti paratlan olda|ijardaszakasz)

2017.06.30 Onkormanyzat onkormáĺryzat I-,ezáĺ źlsi szeĺző dés szerinl
tnkormánvzat beruház

Práteľ utca (Bókay - Szigony utca között
píáÍatlan oldali jardaszakasz)

f017.03.31 onkormányzat Onkormányzat Lezáĺ ási szerzódés szerint
Önkormányzat beruháa

Lęonardo da Vinci utca / Práter utca - I.ĺlŕii út,
kockakő burkolat elszál|ítása, új aszfalt és beton
pályaszerkezet építés meglévő ft'ldmunkára,
meglévő szegély újraépítése, jrĺĺda aszfalt
burkolat csereje, közvilágítás kiépítése

20t7.06.30 onkormányzat Onkormanyzat I'eztrási szerződés szerint
Önkormanyzat beruhaz

Bókay Janos utca / Práter utca - Tömő utcą
kockakő buĺko|at elszállítása, új aszfalt és beton
p ály aszerkezet ép ítés me glévő ft'ldmunkára,
meglévő szegély újraépítése, jarda aszfa|t
burkolat cseréje 

' 
közvilágítás kiépítése

f017.03.31 onkormányzat Onkormanyzat Lezárási szerződés szerinl
onkormányzat beruhĺĺz

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

beton pályaszerkezet építés meglévő
fĺildmunkára' meglévő szegély újraépítése, jĺĺrda
aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiépítés a
Nagyemplom utcától

2017.06.30 onkormrĺnyzat onkormrínyzat Lezár ási szerződés szerint
tnkormanvzat beruház

Corvin sétány / Leonardo da Vinci uta - Bókay
Iános utca (beleértve a megvalósult Corvin sétfury

Íl. szakaszközti átvezetést a Leonardo da Vinci
utcán kereszttil), sétány diszburko|at,
nĺivénytelepítés' utcabútorok, kömi|źlgiĺás, a
beépített tömbök felé eső 6-6 méter széles sávban
ideiglenes burkolat, az I' és II. sétányszakasz
koncepciójának'anyaghasnlźtlatánakmegfelelően

f017.06.30 onkormányzat Onkormanyzat Lezfu tlsi szerződés szerint
onkormanyzat beruház

Szigony utca / Práter utca - Tömő utca, útfelület
Iavitás, uj szegély építés, jaĺdaépítés, közvilágítás
Śpítés

20t7.03.31 onkormányzat onkormányzat Lezár ási szerződés szerint
Önkormanyzat beruhaz

Szigony utca / Tömő utca - Üllői út elmaĺad Ônkormányzat Lęzźr ási szerződés szerint
Befektető eltekint

ľömő utca / Szigony utca - Balassa utca elmarad onkormányzat Lezáĺ źlsi szerződés szerinl
Befektetó eltekint

]alassa utca / Tömő utca . Apáthy István utca elmarad onkormányzat Lezáĺ ási szerződés szerint
Befektető eltekint

t

-.- / 47
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\páthy Iswĺĺn utca / Balassa utca - Bókay János
rtca

elmarad onkormátryzat Lezźr ásí szeĺző dés szerint
Befektető eltekint

}ókay Janos utca / Tömő utca - Úllői út elrnaĺad onkormĺányzat Lezźtr ási szeĺződés szerint
Befektető eltekint

(ĺ\
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Megá||apodás 1l7. szźlmú me||ék|et - Közmű Pľogľam

Közterü|et / Szakaszhatár Megva|ósu|ás
státusza

Szerződés szerinti
beľuházó

Megvalrĺsítás
heruházóia

Megiegyzés

Vízvezeték építés
Vaidahunyad utca / Práter utca - Ullői út között mesvalósult onkormánvzat onkormánvzaÍ
Nagýemplom utca / Tömő utca - Ullői út męsvalósult onkormányzat onkormánvzaÍ
Nagfięmplom utca / Práter utca - Tömő utca mesvalósult onkormánvzat Bęfęktető
Leonaľdo da Vinci utca / Prátęr utca - Tömő utca mesvalósult onkormánvzat onkormánvzat
Leonaľdo da Vinci utca / Tömő utca - Üllői út megvalósrrIt onkormányzat onkormánvzat
Tömő utca / Nagytemplom utca. Leonardo da

Vinci utca
megvalósult Onkormanyzat Ônkormiányzat

Szigony utca / Práter utca . Üllői út megvalósult onkormányzat Főváros Szigony utcai
csatornarekonstrukció
kaocsátl

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

Üttoi ĺt k<izötti szakasza

megvalósult onkormányzat onkormáĺlyzat

Tömő utca / Lęonardo da Vinci utca. Bókay Jĺĺnos
utca, Főváľosi Vízmiĺvek nyilatkozata szerint

2017.06.30 onkormányzat onkormányzat Lęztrźsi szerződés
szerint onkormiínyzat

Bókay Janos utca / Práteľ utca - Tömő utcą
Fővarosi Vízmtivek nyilatkozata szerint

2017.03.31 onkormányzat onkormányzat Lezźrźsi szerzodés
szerint onkormányzat

Apáthy Isfuán utca / Bókay Janos utca - Balassa
utca

elmaľad Onkormanyzat Lęztlĺási szerzódés
szerint Befektető eltekinÍ

Ba|assa utca / Ttimő utca. Apáthv István utca elmarad onkormányzat Leztrásí szerzódés
szerint Befektető eltekinl

Gázvezeték építés
Kisfaludv utca / Ü|lői úti csomónont megvalósult onkormiínyzat onkoľmĺĺnyzat
Vaidahunvad utca / Pľáter utca. Ullői út k<izcitt mesvalósult onkormányzat onkormiínyzat
Futó utca / Ullői úti csomóoont mesvalósult onkormiáĺrvzat onkormiĺnvzat
Tcimo utca / Nagýemplom utca - Leonaľdo da
Vinci utca

megvalósult onkormiínvzat onkoľmanyzat

Úllői út / Leonardo da Vinci utca (átkötés is) -

Szigony utca- Koriáĺryi Sandor utcą Fővarosi
3rázművek ny i|atko zaÍa alapj aĺt

elmarad Onkormanyzat F<ĺvarosi G źumíiv ek Zrt.
Nyilatkozata szerint

elmaľad

Lęonardo da Vinci utca / Ullői úti csomópont,
iovaľosi Gráamĺĺvek nyi1atkozata alapjan

elmaľad onkormányzat Fővrĺĺos i G ćl.znríjv ek Zrt.
Nyilatkozata szerint

elmaľad

3ókay Janos utca / Üllői úti csomópont, Fővtíĺosi
3azművek ny i|aÍko zata alapj án

elmarad onkormányzat Fővarosi G źumíiv ęk Zrt.
Nyilatkozata szerint

elmarad

lagrtemplom utca / Ullői úti csomópont elmarad onkormiányzat Lęzźtĺási szerz<ĺdés

szeľint Befektető ęltekinr

Iömő utca / Leonardo da Vinci utca - Szigony utca elmaľad onkormányzat Lezttrási szerződés
szerint B efęktető eltekinr

Szigony utca / Jtlzmin utca . Tömő utca elmarad onkormrányzat Lęzćtrási szerződés
szerint Befektető eltekin]

Szigony utca / Apáthy Istváĺr utca - Ullői út elmarad onkormiínyzat Lezźtrási szerződés
szerint Befektető eltekint

Práter utca / Leonardo da Vinci utca. Szigonv utca elmarad onkormányzat Lezfutlsi szerződés
szerint Befektető eltekínt

Apáthy István utca / Szigony utca - Balassa utca elmarad onkormiĺnyzat Lęzárási szerződés
szerint Befekteto eltekint

EIektromos há|ćnat fei Iesztés
I. ütem elektromos munkák / ZLakó-| ÍłjÍnb
(r l6lB)

megvalósult onkormányzat onkormányzat

I. ütem elektromos munkák / ZLakó-| tömb megvalósult onkormányzat Bęfektetó Lezźrási szerződés
szerint onkormányzat

.;' -, -,. A !
/l t4ít (
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II. ütem elektromos rľnnkźk. lZLakó-2 tömb A, l0
kV.os nagyfeszültségri lektromos hálózat fejlesztés
költsége Befektętő kapacitas igénye és ELMŰ Nyrt.
nyilatkozata alapjrán

megvalósult onkormányzat Befektető Lezćlrási szerződés
szerint onkormányzat

megtéríti

II. ütem elektľomos munkźk/ ZLakó-2 tömb B, l0
kV-os na5rfeszültségű lektromos hźl|ózat fej lesztés
kciltsége Befektető kapacitas igénye és ELMŰ Nyrt.
ĺyi|atkozataa|apjźn

2020.12.31 Önkormáľrvzat onkormiányzat Lezfutsi szerződés
szerint onkoľmiínyzat

fizetĺ.zBL}r'Iu fe|é

III. iitem elektromos munkák / ZInt-| tömb męgvalósult onkormányzat Befektetó Lezáĺźsi szętződés
szerint onkormánvzat

IV. ütem elektromos munkrák / ZLakó.3 ttimb / l0
kV-os na5rfeszültségű lektromos hźiózaÍ. fejlesztés
költsége Befektető kapacitás igénye és ELMÚ Nyrt.
nyi|atkozataalapjĺíĺr

2020.12.31 onkormányzat Onkormanyzat Lezfuási szerződés
szerint onkormráĺryzat
fizetazBLMu fe]ré

V. titem elektromos munkĺk /ZInt-2 tömb / l0 kV-
os nagyfeszültségii lektľomo s há|ózat fejlesztés
költsége Befektető kapacitas igénye és ELMU Nyrt.
nyilatkozata alapjan

20f0.12.31 onkormányzat onkormĺĺĺryzat Lezérási szerz<ĺdés

szerint Önkormányzat
ťlzętazELMÚ felé

KłizferĺiIef i kĺmeľcľení|szer híivíŕós
Corvin Sétaĺry Progľam teriilete 20t7.06.30 onkormráĺlyzat,

Befektető
onkormányzat,

BefekÍető
A Településrendezési

Szerződés Il-ben válla|t
kötelezettség

Ł''..|.
_t--'
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Ingat|an Cseľeszeĺződés II. E|őszetződés 2. száĺĺĺril
Módosítása

amely létejött egyrésztőI Budapest Főváĺos VIII. keľiiĺet Józsefuáľosi tnkotmáĺyzat
(székhelye: 1082 Budapest, Baĺoss utca 63-67.; tözskönyvi száma:735715; ađőszáma: 75735715-
2-42; képwseletében: Dt. I(ocsis Mäté polgármester), ügyletkötői minősége: Ingatlantulajdonos
I., a továbbiakban: onkormányzat,

másrészt'őI a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Aĺ"p, ̂
 
magyaÍ jog alapján létejött

tngaďana|ap' amelynek MNB Lajstrcrnszárna: 7272-9, statisztikai szátn1eIe:

78173774-6820-915-01 , adőszáma:78773774-2-42,1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI. emelet,
amelyet törvényesen képvisel Finext Befektetési AlapkezeIő Zaĺtkorűeĺ Mfüödő
Részvénytatsaság, székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI. emelet; cégegyzékszáma..

Cg.01-10-044934, statisztikai szárrrjeLe 13052502-6712-11'4_07, ađőszáma: 73052502-2_42,
képviseletében: I(aĺai Pétet ígzzgatőság tag oná|Lőan) ügyletkötői minősége: Ingatlannrlajdonos
II., a továbbiakban: FUTUREAL 1. Ingat|anbefektetési Alap
_ a továbbiakbaĺ egytitt felek _ között a ĺĺ;rai ĺapon az alőlbbi feltételek mellett.

PREAMBULUM

A. onkoĺmányzat és a FUTURE,AL 1. Ingatlanbefektetési ,Ąlap (NĺINB lajstĺomszáma..
1212-9' székhely: 1082 Buđapest, Futó utca 43-45. VI.) között 2074. szeptembeľ 15.

napjáĺ Ingaiaĺ Csereszerződés II. EIőszetződés keriilt megkotésĺe (,,E|őszetződés
II.'')

B. Szerzőđő felek az Előszetződés II.-t 2016. június 09. napján módosították
(,Előszetzőđés II. "l'. szátnű Módosítás a'), aĺnely módosítás alapján az E|őszerzőđés
II. szerinti csereingatlanok 3 ingatlancsomagra fttilön-külön bármelyikfü a ,,Csomag
Cseľeingatlanok II',) kertiltek megbontásĺa.

C, Az onkotmányzat és a ,,CORVIN,, Ingat)anfejlesztési, Építő és Váľosĺehablhtáciős Ztt
(székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.; cégtregyzékszäm:01'-10-044919;
(a továbbíakban: Befektetó) között a|áítt ,,a Corvin-Sétány ptojekt kerctszetzőđés
közös megegyezéssel töĺténő |ezfuásárőľ, szőIő megállapodás módosítás keriił alálĺásta
a jelen EIőszetzőđés II. módosítással egyidejűIe$, az BIőszerződés II-t is ét::ntő

móđosítás okĺa tekintettel (.Megállapodás 2. száĺnu Módosítás a',)

D. Felek egyezőeĺ ľögzítik, lnogy a fenti C) alpontĺa tekintettel az EIőszetzőďés II-t
módosítják (,E|őszetződés II. 2. szátĺĺĺrű módosítása'').

I. Cseĺeingatlanok IIIB csomas:

I/"l'. Szerződő felek megállapodnak, hogy azB\őszetzőđés II. 5. pontja 
',CseÍe 

II. Feltétele|ť,-t a
Cseĺeingatlanok II/B csomag vonatkozásában az a|ábbíak szeĺint módosítják:

I/1.1.onkormáĺyzat a ĺiajdonát képező Szigony utca 31. (36217 hely:.ajzi számí) és Szigony

utca 33. (3621'6heIyn1zi számĹ) szám alatĺ ingatlanok tekintetébeĺ az alábbiakatvát7zlja:

o 2076. novembeĺ 30. napjáig lebontja az ,,tnkormányzaĺ B csomag IngatJanokon,, Iévő

felépítményeket

@) 201,6. novembet 30. napjingaz ,,ÖnkoĺmányzaiB csomag Ingatlanolť' ,,kivett, beépíteďen

teľiileť' _Íe tőÍténő megjelölése az ingat)an nyl7vántaĺtásba áwezetéste keľiil

łĘł
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(111) 2016, decembeĺ 01', napjáig az onkormányzat a I(eĺtiieti SzabáIyozási Teĺv szennt az

,,tnkoľmányzat' B csomag Ingatlanok,'-ból leeső kozteĺtiletek leszabáLyozása és az

ingatlanok egy l;rýĺ:;jzí száĺĺl alatt tötténő telekegyesítésének 373/2014'
Kormányĺendelet 36. s (1) bekezdés b) alpontja szerinti egyesített telekalakításí ehjáĺását (a

tetekalakjtas engedélyezéséte és a telekalakítási engedéIy joget.őte emelkedését követően a

földĺészlet adatubaĺ a telekalakítással bekövetkező váItozásnak ^z lngarJan-

nyllváĺtartásbaĺ torténő áwezetésére ltány:Jő váItozásátxĺezetési eljáńst egyben)

megindítja, az egyesített telekalakítási eljátás iĺánti lĺéĺelmet az eljárő I(ormányhivatalhoz
benýjtja. Á jelen pont szerini 201'6. december 01. ĺapjáĘ megindított ezen egyesített

telekalakitási eljárás keĺetében megadäsn kenil az ingatlanok jelen alpont szerinti egy

helyrajzi szám a|att toténő egyesítéséĺőI szőIő jogeĺős teIekalakitasi hatátozat és ezen

e|játásbaĺ soĺ keĺtil az egy heIyrajzi szám alatt tötténő váItozásáwezetés bejegyzéséĺe is
sikeľesen.

(Đ Az ,,onkormáĺyzaĺ B csomag Ingatlanolť, egy hýrajzi szäm alatt torténő egyesítésének

(kivett, beépítetlen teriiletként 742 rÍ2 teĺiiLlettel) lngaiaĺ ĺyl7váĺtartásba toténő
bejegyzésérőI szôLő hatátozat kézhezvéteIét kovető 10 munkanapon beliil az

tnkormányzat a|áÍĄa a FUTUREALl Ingatlanbefektetési 'Ąlappal a Cseĺeingatlanok II/B
tekintetében a végleges Cseteszetződés II /B -t.

onkormányzat a te\eka|akitasi eIjárás iĺánti kéĺelmet olyan tafta|ommal köteles benyújtani,

hogy az a telekalakítási eljátás lefolytatasáta alk,almas legyen. A 2016' decembeĺ 01.

hatáĺĺdő abban az esetben fogzđhatő eI teljesítettnek az onkotmányzat tészérő|, ha a
lebontott és kivett, beépítetlen teľiilet megnevezésű ingatlanok egyesített telekalakítási

e|1árás megindítása táĺi kér'elem taĺtalmilag megfelel a vonatkoző jogszabáIyoknak és

alkalmas az egyesitett eljátás meg1ndltásáta és ezeĺ etjáĺás sotán a telekalakitás az ingatlan
ĺy l7v ántartás b a b ej egyz és re keľtil.

I/2. Szetződő felek megállapodnak, hogy az tnkoľmányzat mentesiil a Cseteingat]an II/B
voĺatkozásában az ELőszerzőđés II' 23. poĺýa szerinti 100.000.000-Ft meghiúsulási kötbéĺ
megfizetése aIőI, az aLátbbi feltételek együttes teljesiilése esetén

(i) onkoĺmányzat a feni I/1,.1,. (iii) alpont szednti egyesített telekalakítás engedéIyezése iĺánti
kételmet 2016. decembeĺ 01. napjáigbeĺýýa az eIjátő l(ormányhivata1hoz és ezen eIjáńs

keĺetében az eIjárás végén az ingat)anok telekalakítÁsa az ingatlan nyl7váĺtartásba bejegyzésĺe
keĺtil sikeĺesen' és

(ii) az onkotmányzata fenti I/1.1,. (iv) Ąont szeĺinti hatándőbena|áĄaa FUTURE'ĄL7 'LIappaI
a Cseĺeingatlanok II/B tekintetében a végleges Csereszetzőđés II/B-I.

I/3. onkotmányzat köteles a FUTUREAL 1 Iĺgaúanbefektetési 'Ąlapot 2 munkanapon beliil
irásbaĺ tájékoztaai az egyesített telekalakítási eljfuás meg1ndltásáĺőI, aĺĺ;rďy tájékoztatás
mellékletét képezi a telekďakításí eljárőĺs megindítása fuánti kérelem ingatlan ĺ1ĺllvántartási hatóság

áIta| étkez etett p éIdány ának más o|ata,

lI; 1083 Budapcst' VIII. keľület Bókarl. u. 43. szám alatt található ingatlan 4200/1'0000
tulaidoni hánvaďa

I/t'. Szerződő felek egyezően rcgzítlk, hogy a FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési Alap és a
Befektető kezdeményezték az onkormányz^fiáI az Előszetzőđés II/C csomagja részét képező

,t,
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1083 Buđapest, VIII. kerĹilet Bókay J. u. 43. szám alatt talá1hĺt6 lngatJan 4200/10000 tulaidoni
hányađának (,onkormányzati C csomag !ngat|aĺ,,)' kiiiĺített és lebontott állapotban, nem
cseľe' hanem vételát ellenében, ngaúan értékesítési páIyázat ugäĺ tőrténő megvásár|ását azza|,
hogy a FUTUREÁL 1. Ingatlanbefektetési AIap áIta| az ELőszerzőđés II/C csomagát képező
1083 Budapest, VI[. keĺiilet '\páthy I. utca 6. szárĺ a|atĺ lngatJan nem kenil az oĺtkotmányzat
tészére éľtékesítésre.

IIf 2. Szetződő felek megállapodnak, hogy a nem klváĺják a Cseteingatlanok II/C ngaianokat
egymással elcseréIní, az onkormányzat a ,,Cseĺeingatlanok II/C csomaghoz tartoző jelen pont
szeľinti iĺgarJan tulajdoni hányadát páIyázat íýán |<tváĺja éĺtékesíteni. Szetződő felek
megállapodnak, hogy az Előszetződés II. ,,Cseteingatlanok II/C,, vagy ,,Cserc II/C,,-te
voĺatkoző ĺendelkezéseit a ĺľ;Laĺ nappal hatáIyoĺ kívtil hĄezi}, kivéve az BIőszetzőđés II. 23.

pontja szeĺinti 100.000.000-Ft meghiúsulási kötbéĺ összegét, amely meghiúsulási kötb& összegét
az tnkormáĺyzat köteles a FUTURE,ÁL 1 Ingatlanbefektetési .ťĺLap tészéte megfizetni, ha a
nyilvános egyfoľdulós páiyázatot az oĺlkotmányzat ĺerr, Ąa ki a ielen módosítás II/3 pontban
meghatátozott hatáidőn beliil a II / 3' pont szeľinti feltételekkel.

II/3. Szetződő Felek az onkormányzat ĺrlajdonát képező 1083 Budapest, VIII. keĺĹilet Bókay J.
u. 43' szám alatt ta|álhatő lngarJan 4200/1,0000 nrlajdoni hányađának értékesítése tfugyában az

alábbíak szeĺint állapodnak meg:

(i) onkoľmányzat köteIezettséget vá77al arc'a, hogy az tnkoĺmányzat n:ťrajđonát képező,
36238 helyrajzi számű, természetben a 1083 Budapest, VIII. kedilet Bókay J. u. 43.

szäĺm alatt ta|á|hatő ingatlan 4200/1,0000 rulajdoni hányadát 2077. jaĺuár 31. ĺapjáig
kiüÍíti és lebontja,

(íĐ A lebontott és kiiiĺített 36238 hýrajzí szám(l, tetmészetbeĺ a 7083 Budapest, VIII.
keľtilet Bókay J. u. 43. szám alatt ta|äthatő ingarJan 4200/10000 tulajdoni hänyada
vonltkozásában az Önkormányzat koteles nyilvános éĺtékesítési pá|yázatot kiimi az

alábbi feltételekkel, amennyiben a páIyázat k1jÍását a FUTURE'AL7 A|ap vagy

Befektető 2077. februfu 01'. napjĺ és 2017, ápÄls 30. napja között kéĺ fuásbaĺ az

tnkotmányzattől:

onkormányzat a nyilvános egyfotdulós éĺtékesítési páIyázatot aztkovető 30

naptáĺ nrpon belĹiIkiírja, hogy apá|yázat|<liĺásátavonatkoző írásbeli kéĺést
az Ó nkotrĺĺráĺy zat áBĺ ette

PáIyázai kiírás szeĺint a páIyázat beađására nyiwa á|lő pá|yázai hataiđő a
páIyázai |<l:ľás (páIyázai fethivás) męjelenésétő| számitottaĺ legfeljebb 30

naptárlnap

onkormányzat hatáIyos veÍsenyeztetésí szabáIyzatz 77. cim pöntés az

ajánlatokńI és a páIyázatokĺóI) 50. pontja a|apján a páIyázat eređményétőL, a

nyeÍtes ajáĺiattevő szeméIyéről és ennek alapjáĺ a szerzőđés megkötéséĺől a
bontástól számitott 30 naptán napon dönt (döntéstőI számitott 5 naptán
napon beli.íl a nyeÍtes aján7attevővel az inga:JLan adásvételi szetződés a|álĺásn
keĺril), amely hatáidő nem hosszabbíthatő meg. A pá|yázat boĺtasára a
benyújtási hatánđőt kovető 5 naptáĺ napon belri{ keniĺ soĺ' Á. páIyázatok

éĺtékeléséĺe a bontást követő 5 naptáĺi napon beliil kenil soĺ.

onkoĺmányzat váLla|1a, hogy eĺedménytelen pá|yázat esetén, a páIyázatot
addig ismétli, amig az éttékesítés eĺedményes lesz QáIyázat eređményeként

t,Ł..'' 
,,
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az Ónkotmányzat ĺ:7ajđonát képező 4200/1'0000 tulajđoni hányad
tulajdonjoga a győztes pä|yázőta vaąy az etővásár|ásí jogát gyakorlő
jogosultĺa átnlházásra nem keri.iĺ. EIővásátIásí jog az Nmtv. alapján

gyakorolható),

E,ĺedményteLeĺ páIyázat esetén ^z onkormányzat a uj páIyázatot az

eĺedménytelenné nyilváĺĺtottpályázat ercđménytelenné ĺyilvánitása napjátő|

számitott legfeljebb 30 ĺaptán napon beliil újĺa |<liĄa a fentiek szednti
hatáĺdő|ď<el és feltételekkel .

II/4' Szetződő felek megállapodnak, hogy amennyiben az onkoľmáĺyzat (Đ 2017. janufu 37-
ig nem tiÍíti ki és nem bontja le a Bókay J. u, 43. szám alatt talźihatő lngaiaĺ 4200/10000
tulajdoni hányadát vagy (ii) ĺeĺr' Ąa b' a páIyäzatot a 3.1..1. pont szerint a FUTUREÁLl Alap
kéľéséĺe vagy (iii) eređményteIeĺ páIyázat esetén az űj páIyázatot nem Ą^h az eređméĺytelenné
nyilvánított páIyázat eĺeđménytelenné nyilvánitása napjátőI számitott 30 ĺaptzĺ napon beli.il
ismételten aII/3 pontban meghatározottak szerint, mindadđi1 atrűg a páIyázat a feĺĺllI/3. poĺt
szeľint etedményes lesz ' a FUTUREÁLI. a 100.000.000- Ft összegű meghiúsulási kötbéĺe
jogosult az onkormányzattő|, fiiggetlentil attól, hogy aboĺtás, kiiitítés, páIyäzat|<liĺására milyen
okból nem teljesi.ilt. ,Ąz onkotmányzat csak akkoĺ nem köteles a kötbéĺt megfizetĺri, ha a
päIyázat |<litásának teljestilését a Befektető vagy a FUTUREAL 7. okozta, vagy
jogszabáIyváItozás(nemazonkormányzatreĺđe\ete)okozta.

,Ąz onkotmányzata meghiúsulás miatt kötbéĺ ťlzetésére akkot is köteles, ha

. a páIyázat alapján a |<liĺástőI számitottaĺ a II/3 pont szerini hatánđőn beliil
nem hiĺdet eľedményt,

o a páIyázat eredménytelensége esetén a kotábbi pá|yázat eĺedményhiĺdetésétől
(,^gy ha a páIyázat eteđményét perlik, a jogerős itéIet meghozata|átőI)
számitottan aII/3. pont szeĺinihatáĺđőn beliil nem iÍk:űj pä|yázatot aII/3'
pont szerinĺ pá|yázai beadási hatáidővel;

o ismételt eredménytelenség esetén a pá|yáztatźtst a fenti határidőkkel mindadďg
ismétli Íne$: amig páIyázat eteđményesen zánil' azza|, hogy a második
eredményteIen páIyázatot követően az oĺkotmáĺyzat köteles űj, |ĺváIasztott
szakéttő áLta|ameghatátozott foĺgalmi éttéka|apján folytatni apáIyźntatÁst.

,Ą. meghiúsulási kötbéĺ megfĺzetéséte az E,lőszerző dés II. 26. p ont szab áIy a tány ađő.

III. Egrréb ľenđelkezések:

II/1. Szetződő Fe1ek megállapođnak, hogy az E|őszeruődés II. jelen módosítással nem érintett
ĺészeiváItozaiaĺtattalomrnalmaradĺakhata|vbarlésérvénvben.

III/2. A felek a jelen Csereszerződés II. Előszerződés szerkesztéséĺe, ellenjegyzésétemegbaást
és meghatalmazást adnak a Dt. BáLnt Tiboĺ Ügyvédi kođának (székhelye: 1052 Budapest,
Régiposta utca 72.I. emelet 3., képviseľ: Dĺ. Bálint Tibot ügyvéd).

III/3. Á felek kijelentik, hogy a jelen Cseĺeszerzőđés II. Előszeĺzőđés módosítás valamennyi
tátgykórében részletes jogĺ felvilágosítást kaptak a szerkesztő és ellenjegyző ngyvédtő|'

III/4. A felek kiielentik, hogy a Cseteszetződés II. Előszerzőđés módosítás mindenben az ugylei
akataĺlkat ttikĺözi, megeĺősítik, hogy a szeľződés tattakna minden tekintetben megfelel az
ügyvédnek ađott utzsítás uknak.

Budapest Főváĺos VIII. keriilet Jőzsefvárosi onkoĺmányzat I(épviselő-testülete () számíl
hatátozatáva| adott felhatalmazást a CseĺeszeĺződésII.Előszerződés módosítás aLáíĺásáĺa.
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II/5. Á FUTUREÁI 1. Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy Magyatországon bejegyzett jog
szeméIy, az onkormáĺyzatkijelenti, hogy jogi személy.

III/6.,\ FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési 'Ąlap kijelentu hogy ismeri az át]áthatő szervezetnek
a nemzeivagyontőI szőIő 201'7. évi cxcu. törvény 3. s (1) bekezdésének 1. pontjában fog|alt
meghatárczásátt. A FUTUREÁI 1. Ingatlanbefektetési Á.lap kijelenti, hogy a nemzefr. vagyorľóI
szôLő 2077. évi CXCVI. törvény 3. s (1) bekezdésének 1' pontjában fog|a|taknak megfelelő
átt]áthatő szetv ezetLek minő siił.

'Ą Megállapodás és a jelen Cseteszetződés II. E,lőszeĺz'őđés móđosítás tekintetében az adott
táĺgykötben a Felek a ĺészletesebb szabáĺIyokat veszik figyelembe.

A felek a jeleĺ Csereszetzőđés II. ELőszerződés módosítást - mint akaľatukkal mindenben
megegyezőt_ felolvasás és éĺtelmezésutáĺsajátkezűIeg, helybenhagyőIagalál:tták.

'{ CsereszerződésII.E|őszetződés módosítást szerkesztő és ellenjegyző tigyvéđ tanűsíýa, hogy a
jelen szerződés a Felek kinyilvánított akatatának és a jogszabáIyoknak megfe|e|, továbbá, hogy a

szerzőđésben męjelölt FeIek aláíĺása valóď.

Budapest, 2076. ĺovembeÍ ,,..''

Budapest Főváľos VIII. keĺtile t J őzsefvárosi
onkoĺmány zŻt, ÍnjÍIt cseréIő féI

képviseletében
Dĺ. Kocsis Máté polgáffi esteÍ

Ingatlantulajdonos I.

FUTUREAL 1.

Ingatlanbefektetési Álap
képviseletében: Finext Befektetési .Pĺ7apkezelő

Zátkorőeĺ Műkö dő Ré s zvénytá rcaság
képviseli: Karuí P étet ígazgatőság1 tag

Ingatlantulaj donos II.

'Ą ielen Előszerződés II. módosítást szeĺkesztettem és ellenjegyzem:

Dt. Bálint Tiboĺ ügyvéd
Dĺ. Bálint Tibor Ügyvédi Iroda

(1052 Budapest, Régiposta utca 12.I/3.)
Elleryegyzés kelte: Budapest, 207 6. nov embeÍ,,..''

,Ą. FUTUREAI I. Ingatlanbefektetési 'Ąlap Letétkeze|ője a je|eĺ Csereszetződés II. Előszerzőđés
módosításhoz a2074. évi XVI. törvény 64. s (9) bekezdésének f) pontja és a78/201'4. (III. 14.)

I(orm. rendelet 38. s (3) bekezdéséĺe bekezdése aLapján abeteegyezést megadom:

Budapest, 201'6. év novembeĺ hőnap '..' napján
K&H BankZrt.

LetétkezeIő

ľ."J;";;..' .' . . .1*-. 
1*** j1*....

Név:..
Beosztás: '
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