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Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

A Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuĺíľosi onkoľmźnyzathoz (a továbbiakban: onkor.
mźnyzat) 2016. december 7-én telepiilésrendezési megállapodás megkcitése iranti írasbeli
megkereséssel fordult a Budapest VIII. keľiilet, Horváth Miháty téľ 15. szátm a|atĺi (35|92
hľsz.) telek tulajdonosa' a Horváth Mihály tér Ingatlanfej|esztő és forgalmazó Koľlátolt Fele-
lősségu Tĺíľsaság (székhely: |204 Budapest, Miíľtíľok útja 290., Cg.: 0|-09.273357, képvise-
li: Asaf Samęt tigyvezető, a továbbiakban: Beruhĺázó), a tulajdonában álló telken megvalósĹ
tĺísľa kerĹilő projektjével összefüggésben. A Beruhĺĺzó 15.000.000 Ft ĺisszegű felajĺínlást tett
a telkével közvetlenül hatlĺĺos Hoľváth Mihály tér felújítasara vonatkozőan amelléklet kére-
lem és telepítési terv szerint. (1. sz. melléklet)

A beérkező 15.000.000,- Ftkjzárőlag a Horváth Mihály t& felt$ítasáľa fordítható. A telepĹ
tési tanulmanyteľv a|apjźn, ez apéľz kb. a Rigó utca és a Horváth Mihály tét t4.ki)zti jańa-
szakasz teljes könĺ felújítasiíra elegendő.
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Budapes t Jőzsefválľosĺ onko rmányzat
Képviselő-testü le te számár a

Előúeľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2017. młírcius 09. ..sz. napiĺend

Tárry: Javaslat telepiilésrenđezési szerződés megkötésére a Hoľváth Mihály tér 15. szam
alatti ingatlannď kapcsolatban

A napirendet nýlt ülésen kelltaľgyalni, a döntés elfogadĺásrához minősített szótöbbség szfü-
séges.
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A Józsefuĺáľos Kerületi Építési Szabá|yzatlíľól szóló 6612007.6II.|2.) ľendelete (JOKÉSZ)
3 8. $ (2) bekezdése alapján a 244 . tömb (Horváth Mihály tér _ Német utca - József utc a _ or
utca) egyes telkei, többek ktizött a Hoľváth Mihály tér 15. sz. a|attí (35|92 hľsz.) telek is
csak ,,4 lrôrnyezeffilesztés, a lrapcsolatok és a közterĺjletek kialakítása és megvalósításą, a
sziilrséges telelralakítás megvalósítása esetén építhetők be. A teleptilésrendezési célok meg-
v al ó s ít á s i lriil t s é ge inek án ól l al á s át a t el eptłl é sr ende z é s i s zer z ő dé s r ö gzít i.,,

A JOKÉSZ 3. mellékletétképező Keľületi Szabźlyozási Terven a telek 10 m szélességben
,,ônáIló helyrajzi szómon útkent nyilvántartott magánút javasolt helye', irĺányadó (nem köte-
lezíĺ) szabä|yozĺási elemmel érintett. Ez amagźntÍ azonban nem alakítható ki, ugyanis a te-
lek megmaĺadó szélessége (13 m) kisebb lesz, mint arit az építési övezet (Ll-VIII-l) meg-
enged (18 m). Ahhoz, hogy a telek beépítése megtöľténhessen, mindenképpen szfüséges
településľendezési szerződés megkötése a ĺorÉsz 38. $ (2) bekezdése miatt. Tekintettelaz
ebbęn foglalt kötęlęzettségre és a közterĹileti célú telekalakítĺís megvalósítasíĺnak lehetetlen.
ségére, kéri a Bervhźz;ő, hogy a telkével szomszédos közteľĹilet, a Hoľváth Mihály tér fej-
lesztésére, annak kapcsolatainak újľagondolasárą felújítasara köthesse meg a teleptilésren-
dezési szetződést, ezźt|ta| mentesiilne a telkén létrehozandó út kialakítasĺának kötelezettsége
alól.

Javasoljuk a településrendezési szerződés megkötését mivel az onkormányzat érdekében áll
az,hogy a Józsefuaros központjahozköze|i teriileten talá|hatő, elhanyagolt, tires építési tel.
kek minél hamaľabb beépiiljenek, elősegítve a rcĺdezettebb utcakép kialakítĺását. A JózseĹ
vaľosi Telefonközpont jelenleg is folyamatban lévő felújíüísa' az tiresen álló Horváth Mihály
tér 15. szálm a|attí telek magas építészeti színvonalon töľténő beépítése és a Horváth Mihály
téľ átgondolt felújíĺĺsa lehetőséget biztosítana Józsefuĺíľos kĺizpontjanak minőségi megujulá.
sáĺa.En. a folyamatot gyorsítaná fel a Beruhaző źL|ta|tervezett fejlesztés megvalósulésaés az
építkezéssel éľintett telekkel hatlíros kÓztertilet felújítasa, melyre a Benůlźzó felajánlasa
irĺínyul. A Beľuhazóvď kötendő szeruődés tewezete a 2. szálmű mellékletben található.

II. A beterjesztés Índoka

A telepiilésrendezési szeruodés megkötéséhezaKépviselő testiilet döntése szfüséges.

III. A döntés célja' pénzůiryĺ hatása

A döntés cé|ja a Kéľelmező á|ta| az onkormanyzat tészére felajĺínlott pénzösszeg befogadá.
sa, ezá|ta| biztosítani a Horváth Mihály témek, Józsefraľos kö4ponti terének a teleptilésfej.
lesztési célokkal összhangban történő megujíÍísát. A beérkező összeg klzétró|ag eľre a célľa
haszrálható fel.

A döntés nyomĺán az onkormźnyzatnak 15.000.000,- Ft bevétele keletkezik. A bevétel beéľ-
kezését követően a költségvetés módosíüísa szĹikséges.

fV. Jogszabályi kłirnyezet

Magyaľországhe|yi önkoľmányzatairő|sző|ő20|l. évi CL)O(XIX. töľvény 13. $ (1) bekez-
dése és 23. $ (3) bekezdése alapjan a településrendezés önkormanyzati fe|adat, azMötv. 42,

$ 14. pontja szeľint a képviselő-testtilet át nem ĺúláz}ratő hatasköre. Az épített kcĺľnyezet
alakitasaről és védelm&ó| sző|ő |997. évi L)o(vIII. töľvény cew.l 17. $ j) pontjanak éľtel-
mében a telepiilésrendezési szeruődés a településrendezési feladatok megvalósítasát biztosító
sajátos jogintézĺĺény, melynek ľészletes szabáiyait azÉw,30/A $.a rendezi. AzÉw.3O/A $
(3) bekezdése szerint: ,,A szerződés tórgła lehet ktilanÓsen: b) azon egłéb la;ltségelcnekvagl
egÉb ráfordításolcnak a cél megvalósítója óItali ándllalósa, amelyek a céI megvalósításó-
nąk (....) bb) következményei - o sziilrséges kiszolgźló intézmény és infrastruWúra-
fej le s zté s ek -, é s azok me gvaló sítós a az Önlrormónyzatot terhelné.,'

A Józsefuaros Keľületi Épftési Szabá|yzatańl szóló 6612007. CXII. l2.) szźtműrendelet (to.
vábbiakban: ĺŐrÉsz; mellékletét képező Szabőiyozátsi terv szeľint a Horváth Mihály téľ 15.
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szźtm alatti 35192 hĺsz.-ú telek és a 35203 hľsz.-ú telekre a JOKESZ 38 $ (2) bekezdése
iľányadó, amely szerint ,,akőmyezetfejlesztés, a kapcsolatok és a közteriiletek kialakítása és
megvďósítása, a sztikséges telekalakítás megvalósítasa esetén építhetők be. A településren-
dezési célok megvalósíüísi költségeinek áfuállalásátaTelepiilésrendezési szeľződés rögzíti.',

Kérem az alárbbi hatőr ozati j ava s lat elfo gad ás át.

Határozati javaslat

A Képvĺselő.testület úry diint' hory

1. elfogadja a Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály tér 15. szěm a|atti (35|92 hĺsz.)
telekľe vonatkozóan, a Hoľváth Mihály tér Ingatlanfejlesztő és forgalmazó Koľlátolt
Felelősségtĺ Tĺíľsaság (székhely: 1204 Budapest, Máľtírok útja 290., Cg.: 0l-09-
273357' képviseli: Asaf Samet igyvezetó) áItall- készített telepítési tervben foglalta.
kat.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hatáĺidő: 201,7. marcius 09.

2. hozzájaral a Horváth Mihály tér Ingatlanfejlesztő és forgalmazó Korlátolt Felelőssé.
gÍi Tarsaság (szék*rely: 1204 Budapest, Miíľtírok útja 290., Cg.: 0t-09-273357'kép-
viseli: Asaf Samet ügyvezető) t,ĺírsasággal ahatérozat mellékletét képezt3 teleptilés.
ĺendezési szerzódés megkötéséhez a Buđapest, VIII. kerĹilet, Hoľváth Mihály teret
(35203 hĺsz.) éľintő teleptilésrendezési eljarĺás megvalósítasa érdekében.

Felelős: polgĺírmester
Hatĺáridő: 20|7. mĺíľcius 09.

3. felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képezo településrendezési szerzódés
a|áításfua.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 20t7 . maľcius 1 7.

A dtintés végrehajtását végző szewezeti erység: Városépítészetĺ lľoda' Gazdálkodási
Üryosztály

Budapest, 2017. februfu 22.

polgáľmester

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada.Rĺmán Edina
jeg'ző

nevében és megbízásából .

,k /kt-r ry,dr.Mészár Erika

łry

a|jegyző 2017 FEBn 2 2,



2. sz' mel|éklet

Telepiilésľendezési szeľződés

amely létľej ött egyrészróI

BUDAPESľ ľovÁnos vilI. KERt]LET ĺózsnľvÁnosr oľrconľĺÁI\IYZAT
Székhely:
Adószám:

Töľzsszám:
Képviseli:
továbbiakban: az

másrészro| a

1082 Budapest, Baross utca 63-67 .

rs7357r5-242

735715
Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ
Onkoľmányzat

1 204 Budapest, Miĺrtíľok ttja 290.
25406836-2-43
0r-09-273357
Asaf Samet tigyvezető
Beruháző,

Statisaikai számiel |5735715-84It-32I-01

HoRvÁTH MIHÁLY TÉR KFT.
Székhely:
Adószám:
Cégegyzékszán..
Képviseli:
továbbiakban: a

. az onkoľmányzat és a Beľuhtző egyntesen: Szeľződő felek _ kĺjzött az a|źhbi feltételek
mellett:

Szerzodo fe|ekaz épített köľnyezet a|akittlsáÍől és védelméről szóló 1997. évi DowIII.
töľvény (továbbiakban: Etv.) 30/A $.ban foglaltak alapjźn egymással a következő
szerzodést kötik:

1. A szerzođés célja:

A Beľuházó tulajdonát képezi az 1082 Budapest VIII' keľtilet, Horváth Mihlály tér 15.

szám a|atti, 35192 helyrajzi számű, kivett beépítetlen terĹilet besoľolású, |466 m2
területtĺ ingatlan (továbbiakban: ,,Ingatlan''). Az Ingat|aĺlon a Cél megvalósítőja a
szabźiyozás által megengedett beépítés kihasználźtsával, a belvaľosi köľnyezetbe
funkcióját, megjelenését és színvonalát illetően is illeszkedő lakó funkciójú épületet
kívan saj át beľuh ázásában építeni.

A Józsefuáros Keľületi Építési Szabźiyzatarő| szőIő 6612007. (X[. l2.) szźlmu renđelet
(továbbiakban: JŐKÉSZ) mellékletét képező Szabá|yozási terv szerint a Hoľváth
Mihály tér l5. szélmĹĺtelek sajátos jogintézménnyel érintett, iľányadó rá a JOKÉSZ 38.

$ (2) bekezdése, amely alapjtn a244-es tö'mb egyes telkei (köztiik az ériĺtett Ingatlan)

,,a kornyezetfejlesztés, a kapcsolatok łźs a kozterüIetek kialakítása és megvalósítása, a
szülaéges teleknlakítás megvalósítósa esetén építhetők be. A településrendezési célok
me gv al ó s ít ás i ko lt s é ge ine k án ál l al ás át a T el epül é s r endezé s i s zer z ő dé s r ö gzíti,,,

A ĺorÉsz 3, meIlékletét képezó Keľületi Szabźůyozási Terven a telek 10 m
szélességben ,,öndlló helyrajzi számon útként nyilvántartott magóruit javasolt helye,,
iranyadó (nem kötelező) szabźiyozási elemmel érintett. Ez a magántlt azonban nem
a|akíthatő ki, ugyanis a telek megmaradó szélessége (13 m) kisebb lesz, mint arnit az
építési ovezet (L1-Vm-1) megenged (18 m). Ahhoz, hogy a telek beépítése
m'egÍörténhessen' településrendezési szęrződés megkötése indokolt, figyelemmel a
JoKEsZ 38.$ (2) bekezdésében foglaltakľa. Tekintettel a jogszabá|yikote|ezettségľe és
a közterületi célri telekalakítás megvalósitásának lehetetlenségére,Benshźnő kéľelmezte
a telkével szomszédos köZteľĹilet, a Horváth Mihály tér fejlesztéséľe, annak felújításáľa
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vonatkozó telepiilésrendezési szerződés megkötését. A településľendezési szerződés
megkötése eredményeként, Beruhźaő męĺtesĹil a tulajdonában álló telken létrehozandó
út kialakításanak kötelezettsése alól.

A szęrzodés tárgya:

Beruhazó azIĺgatlamal ktjzvetlentil hatĺáľos Horváth Mihály téľ köľnyezetfejlesztésére,
a kapcsolatok és közteľiiletek kialakítására 15.000.000 Ft, azaz Tizenötmillió forint
ĺisszegrĺ hozzájáruttlst (továbbiakban: Hozzájźrulás) nffit az onkorményzatnak, az
épített k<irnyezet alakításaról és védelméľől szóló t997. éví LXXVIII. tV (Etv.) 7. $ (1)

bekezdésben megfogalmazott településfejlesztési és településrendezési céloknak
megfelelő tevékenység előkészítése és a sziikséges településrendezési eljárás
lefolytatásának jelen szerződésben meghatźrozott feltételek szerinti tőĺnogatásźna. A
konkĺét településľendezési munkálatok ľészletes bemutatását aBeruháző źitalkészített
és az onkoľmanyzat Képviselő-testülete által '... szźĺnű hatáĺozatta| jóvĺáhagyott
telepítési terv tartalmazza.

A szeruódés végľehajtásáva|, illetve szeľződésbenrögzíteÍt feladatokkal összefüggésben
kapcsolattartó:

telefon e-mail
45-92-t58 ivanyigy@jozsefraros.hu
42-10 -27 8 orsolya.tompa@whitfield.hu

Ö nkoľmány zat: Iv źny i Gyö n gyvér
Cél megvalósítója: Tompa orsolya

3. Felek jogai és kotelezettségei:

3.1. A Beruhlízó jogai és k<jtelezettségei:

3.1'1. Benftźľző kötelezettséget vá|Ia| aÍra) hogy a 2. pontban foglaltaknak
megfelelően, az onkormźnyzat rendelkezésére bocsátja aHozzáljláľulás ĺlsszegét
egy összegben, legkésőbb 2017. május 31. napjáig' a K & H Bank Zrt.
pénzintézetnél vezetett, következő bankszĺĺm|aszźtmĺatöľténő banki átuta|ás útjĺán:

I 0403387-00028s70-00000000

A HozzájáĺuLźs megfizetéséľől az onkormányzat igazolást állít ki a Beruhĺázó
részéte az átuta|ás jőváírását kĺjvető 5 munkanapon beliil, mely taľtalmazza a
beťlzetett ĺisszeget, a befizetés dátumát jeleĺ szerzőďésre való hivatkozással.

3.I.2. Ben:hźző tudomásul veszi, hogy a településrendezési kĺltelezettség tényét a
Benlhazô tulajdonát képező 1082 Budapest, Horváth Mihály téľ 15. szźtm a|atĺi
ingatlanľa a Bervhźr;ő áItaI vállalt kötelezettségek teljesítésę érdekében fel kell
jegyeztetní az ingatlan-nyilvantaľtásba az Etr. 30lA. $ (5) bekezdése szerint.
Beruhazó jelen megállapođásban feltétlen és visszavonhatatlan hozzźljárulásźú adja
a telepiilésrendezési kötelezettséggel ĺisszefriggő tények ingatlan-nyilvrĺntaľtásban
tĺjrténő bejegyzéséhez és kötelezettséget vállal aľra, hogy abejegyzés érdekében
szükséges valamennyi írásbeli nyilatkozatot haladéktalanul az onkoľmźnyzat
rende lkezé sére b o c s átj a az onkotmány zat ezir áĺy tl me gkeľe s é s e alapj an.
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{/ *l ,.,
'? -/{ 1iG



4.

5.

6.

7.

3

Az onkormányzat a településrendezési kötelezettség tényének feljegyzése iranti
eljĺĺrást jelen szeruődés megkötésétől szźtmított 15 napon beltil indítja meg az
illetékes ftjldhivatalnál. A ftĺldhivatali eljáľás költsége aBervhźľ;őt terheli.

3.1.3. Az onkoľmźnyzat aHozzájáĺalás megťrzetését követő l5 napon belül kĺiteles
az illetékes fdldhivatalt megkeľesni a településrendezési kötelezettségvállalás
tényének törlése érdekében.

3.I.4. Amennyibeĺ a Beruháző a Hozzájźrulás teljes összegét megfizeti jelen

szerzodés megkotésétőI sztlmítolt 15 napon belül, így Szeruodő felek eltekintenek
a3.t.2. pontban meghatározott ingatlan-nyilvantaľtásba tĺjľténo feljegyzési eljĺáľás

lefolýatásátó1.

3.1.5. Amennyiben Beruháző a befizetési k<jtelezettségét 2017. május 31. nem
teljesíti, a szeruődés minden további intézkedés nélktil hatźt|yát veszti, a Beľuhĺĺzó
semmilyen jogot nem alapíthat a településľenđezési szeľződéssel összefüggésben,
i|letve az onkormtnyzat mentesül valamennyi, jelen szerződéssel összefiiggő
kötelezettségei alól.

3 .2. Az onkoľm źny zat jo gai és kötelezettségei :

3,2.I.A Beruházó tudomásul veszi, hogy a 2. pontban rogzítet., a |082 Budapest,
Horváth Mihály tér telepiilésfejlesztési koncepcióval összhangban ttjľténő és

telepiilésrendezési céloknak megfelelő fejlesztéseit érintő dcintések meghozata|a a

Budapest Fővaros Józsefuláľosi onkoľmrĺnyzat Képviselő.testületének hatásköľébe

tartozik.

3.2.2.Az onkoľmányzat je|en szerződésben kötelezettséget vállal aľľa, hogy aBeruhźnő
á|ta| ńszéte rendelkezésre bocsátott 15.000.000 Ft-ot jelen szerzódés |. és 2.

pontj ai szerinti teleptilésľendezési cél megvalósítására fordítj a.

Jelen megállapodás teljesítése sorián Szeruődó felek kĺitelesek jogaikat és

kötelezettségeiket a jóhiszeműség és a tisztesség elveit szem előtt tarľva gyakoľolni.

Felek megállapodnak továbbá, hogy haladéktalanul tájékoztatjei< egymást a jelen

szeľződéssel összefiiggésben felmeľiilő valamennyi lényeges köľĹilményről.

Teljesítés feltételei

5.1.A Beruhźr:ő a 3.1.1. bekezdésben rögzített-kötelezettségének pénzügyi teljesítését az

átutalásról szóló banki kivonattal igazo|ja.

5.2.Az onkormányzat a Horváth Mihály tér fejlesztéséhez szĹikséges tervezésnél

figyelembe veszi a telepítési tervben foglaltakat és tźljékoztatja a Beruhrĺzót az elfogadott

tervekľol.

Szerződo felek jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérđésekben a polgaľi

tĺirvénykönyvről szóló 2013. évi V. tĺiľvény (Ptk.), továbbá Ą7_az épített köľnyezet

alakításaról és védelméről szóló |997. évi LXXVIII. töľvény (Etv.) vonatkozó

rendelkezéseit tekintik iranyadónak.

Felek az ingat\an nyilvantaľtásľól sző|ő 1997. évi CXLI. torvény 32. $ (2)-(4)

bekezdései a\apjtn jelen megállapodás jogi ellenjegyzéséte, valamint a Budapesti 1.

számu Körzeti Földhivatalhoz történő benyujtásaľa és az azza| kapcsolatos ingatlan

nyilvantaľtási eljráľás lefolytatására az Önkormźnyzat jogtanácsosát, dr. Szász Imola
j o gtanács o st ( o gtanác s o si i gazo l v ány szttma: 0 6 49 Í) hata|mazzák me g,
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Felek jelen megállapodást, mint akaľatukkal mindenben megegyezót, 6 példĺínyban
j óvahagyó lag a|áfuj ei<.

Budapest, f0I7.

Budapest Fővaľos VIII. keľület,
Józsefu aľo s onkormányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgáľmester

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paris Gyulané
gazđaságivezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Riman Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészaľ Eľika
a|jegyző

Ellenjegyzem: Budap est, 2017 .

dt. Szász Imola
jogtanácsos

Horváth Mihály tér Kft.
képviseletében:

Asaf Samet
iigyvezető
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