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a Corvin-Sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárásáról szóló
MEGÁLLAPODÁS 7. SZÁMU MÓDOSÍTÁSA
mely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye:
1082 Budapest, Baross utca 63-67.; törzskönyvi száma: 735715; adószáma: 15735715-2-42;
képviseletében dr. Sara Botond polgármester (a továbbiakban: Önkormányza(;
másrészről a „CORVIN" Ingatlanfejlesztési, Építő és Városrehabilitációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.; cégjegyzékszám: 01-10044919; adószám: 13033268-2-42; Képviseletében: Tatár Tibor igazgatósági tag, Földi Tibor
igazgatósági tag együttesen (a továbbiakban: Befektető); és
harmadrészről Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársasig (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., cégjegyzékszáma 01-10-043548,
adószáma: 12293005-2-42, statisztikai számjele: 12293005-7420-11401, képviseli: dr. Nagy Attila
Igazgatósági elnök és Csatári Ilona Igazgatósági tag), a (továbbiakban: Rév8) továbbiakban együttesen
„Felek" között az alulírott helyen és időben.
(A)

PREAMBULUM
Aláíró Felek egyezően rögzítik, hogy az Önkormányzat, a Rév8 es a Befektető egymással 2003.
július 24-én keretszerződést kötöttek („Keretszerződés"). A Keretszerződés célja a CorvinSétány Projekt két fő programjának segítségével a városrehabilitáció megvalósítása közösségi
szereplők is a Befektető együttműködésével a Keretszerződésben részletesen meghatározott
feltételrendszerben („Projekt"). A Keretszerződést annak Felei 2005. március 20-án
kiegészítették, es egységes szerkezetbe foglalták (a kiegészített Keretszerződés, a továbbiakban:
„Kiegészített Keretszerződés").

(B)

Felek egyezően rögzítik, hogy az Önkormányzat, a Rév8, illetve a Befektető között 2003.
szeptember 30-án „Megállapodás vételi jog gyakorlására történő kijelölésről 1. ütem" tárgyú
szerződés került aláírásra, melyet a Felek 2005. március 20-én szintén kiegészítettek és egységes
szerkezetbe foglaltak (a kiegészített Kijelölő Szerződés a továbbiakban: „Kiegészített Kijelölő
Szerződés").

(C)

Felek egyezően rögzítik, hogy az Önkormányzat, a Rév8, illetve a Befektető között 2014.
szeptember 15. napján a Kiegészített Keretszerződés is Kiegészített Kijelölő Szerződés valamint
ezen szerződések valamint a Projekt Dokumentumok alapján Megállapodás jött létre a CorvinSétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárásáról. („Megállapodás")

(D)

Felek egyezően rögzítik, hogy a Megállapodást közös megegyezéssel módosították 2016. június
09., 2016. november 11., 2017. április 19., 2017. július 21., 2018. február 07. és 2018. július 31.
napján (,‚Megállapodás 1. számú Módosítása", „Megállapodás 2. számú Módosítása",
„Megállapodás 3. számú Módosítása", „Megállapodás 4. számú Módosítása",
„Megállapodás 5. számú Módosítása", „Megállapodás 6. számú Módosítása").

(F)

Felek egyezően rögzítik, hogy a Megállapodás 1/6. számú mellékletét képező Közterület Program
tekintetében meghatározott határidőket módosítani kívánják.

H. A JELEN MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS CÉLJA
2.1
Felek a Preambulumban előadottakra tekintettel módosítani kívánják a Megállapodást
(,‚Megállapodás 7. számú Módosítása").
HE MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
3.1. Megállapodás
számú melléklet szerinti Közterület Program részét képező Tömő utca alábbi
útszakasza tekintetében az alábbiak szerint állapodnak meg:
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3.1.1. A Práter utca kivitelezése 2020. augusztus 31-ei határidővel valósul meg az alábbiak szerint:
Prater utca /Futó utca - 2020.08.31.
Szigony u./, út és járda
felületen aszfalt burkolat
cseréje,
a
szükséges
kiegészítő
munkákkal,
meglévő
szegély
újraépítése, vízelvezetési
hibák lokális megoldása,
meglévő
közvilágításhälózat
szükség szerinti cseréje,
kiegészítése

Önkormányzat

Önkormányzat

Lezárási
szerződés szerint
Önkormányzat
beruház

3.1.2.

A Leonardo utca 2019.11.15.-ig elkészül a Corvin Sétány 122/B tömb melletti járda is ezen a
szakaszon a kopóréteg kivételével az alábbiak szerint. A kopóréteget a Befektető közérdekű
kötelezettségvállalás keretében készíti el a Corvin Sétány 122/B tömbön megépülő lakóházra vonatkozó
használatbavételi engedély megadását követően:
Leonardo da Vinci utca /
Práter utca - Üllői út,
kockakő burkolat
elszállítása, új aszfalt és
beton pályaszerkezet építés
meglévő földmunkára,
meglévő szegély
újraépítése, járda aszfalt
burkolat cseréje,
közvilágítás kiépítése, a
/22/B tömb melletti járda
és ezen a szakaszon a
kopóréteg kivételével

.201931.15.

Önkormányzat

Önkormányzat

Lezárási
szerződés szerint
Önkormányzat
beruház

3.1.3. Tömő utca 2020.11. 5.-ig elkészül kötő réteg szintig. A kopóréteget a Befektető közérdekű
kötelezettségvállalás keretében készíti el a 122/B tömb 2. ütem lakóház beépítésére vonatkozó
használatbavételi engedély megadását követő 60 nap (kivéve november 15.-március 15. közötti időszak):
Tömő utca / Leonardo da
Vinci utca - Szigony utca!,
kockakő burkolat
elszállítása, új aszfalt és
beton pályaszerkezet építés
meglévő foldmunkára,
meglévő szegély
újraépítése, járda aszfalt
burkolat cseréje,
közvilágítás kiépítés a
Nagy Templom utcától, a
kötőréteg szintig.

202011.15

Önkormányzat

Önkormányzat

Lezárási
szerződés szerint
Önkormányzat
beruház

3.2. A Megállapodás 1/6. számú melléklete a jelen Megállapodás 7. számú Módosítása 1. számú
mellékletét képező 1/6. számú mellékletre módosul.

3
3.3. Felek megállapodnak, hogy a Prater utca, és a Tömő utca korszerűségi felülvizsgálatát (tervezését) a
Befektető végezteti el, ehhez az Önkormányzat a vonatkozó terveket és dokumentációt átadja Befektető
részére.
IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
4.1. Ha a jelen Megállapodás módosítás valamely rendelkezése a magyar jog alapján érvénytelen,
jogszabálysértő vagy bírói írton kikényszeríthetetlen, akkor a jelen Megállapodás módosítás csak a
jogszabálynak ellentmondó, érvénytelen, illetve bírói úton kikényszeríthetetlen részben válik
érvénytelenné, és mindez nem érinti a megmaradó rendelkezések érvényességét és hatályát kivéve, ha a
Megállapodás módosítás az érvénytelen rendelkezés hiányában értelmezhetetlenné, vagy érthetetlenné
válna. A Befektető kijelenti, hogy ismeri az átlátható szervezetnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt meghatározását, és a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltaknak megfelelő átlátható
szervezetnek minősül.
4.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás jelen Megállapodás módosítással nem érintett
részei változatlan tartalommal maradnak hatályban és érvényben.
4.3. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ...../2019. (VII. 04.)
számú határozatával adott felhatalmazást a jelen Megállapodás módosítás aláírására.
4.4. Szerződő felek jelen Megállapodás módosítást, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2019. július

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
dr. Sára Botond polgármester

„CORVIN" Ingatlanfejlesztési, Építő is
Városrehabilitációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Tatar Tibor igazgatósági tag
Földi Tibor igazgatósági tag

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és
Városfejlesztési Zrt.
dr. Nagy Attila Igazgatóság elnöke
Csatári Ilona Igazgatósági tag

Fedezet:
Pénzügyileg ellenjegyzem:

datum: Budapest, 2019. [1 ....

Paris Gyuláné
gazdasági vezető
Jogi szempontból ellenjegyzem:

Jv
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Danada-Rimán Edina jegyző nevében S megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyző
Melléklet:
1. számú melléklet: 1/6. számú melléklet

Megállapodás 1/6. számú melléklet - Közterület Program
Megvalósulás
• Közterület / Szakaszhatár
• státusza
tiaegvalésult
Fete utca / Práter utca - ÜllŐi űt

Szerződés szerinti
beruházó
Önkormányzat

Megvalósítás
beruházó ja
Befektető

Kisfaludy utcai Práfer utca - üllői id

megvalósult

Onkormányzat

Befektető

Vajdahunyad utea / Prater utca - üllői út

megvalósult

Önkormányzat

Befektető

Fráter utca / József körút- Futó utca

megvalósult

Önkormányzat

Befektető

Megjegyzés
Településrendezési
Szerződés H.
Településrendezési
Szerződés IL
Településrendezési
Szerződés IL
Településrendezési
Szerződés II.

Corvin sétány / Futó utca - Nagytemplom utca

megvalósult

Önkormányzat

Corvin Sétány Kft

Nagytemplom utca / Prater utca - Tömő utca

megvalósult

Onkormányzat

Corvin Sétány Kft

Corvin sétány / Nagytemplom utca - Leonardo da
Vinci utca
Dime utca / Nagytemplom utca - Leonardo da
Vinci utca

megvalósult

Önkormányzat

Befektető

megvalósult

Önkormányzat

Önkormányzat

Nagytemplom utca / Tömő utca - üllői lit

megvalósult

Önkormányzat

Onkormányzat

Prater utca /Futó utca - Szigony di, Út és járda
felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges
kiegészítő mimkálcical,meglévő szegély
újraépítése, vízelvezetési hibák lokális
megoldása, meglévő közvilágításhálózat szükség
szerinti cseréje, kiegészítése

2020.08:31

Önkormányzat

Onkormányzat

Lezárási szerződés szerint
Önkormányzat beruház

Práter utca (Berkey - Szigony utca között
páratlan oldali járdaszakasz)

megvalósult

Önkormányzat

Onkormányzat

Lezárási szerződés szerint
Önkonnányzat benrház

Leonardo da Vinci utca / Prater utca - üllői út,
''
kockakő burkolat elszállítása, Új aszfalt es beton
pályaszerkezet építés meglévő földmunkára,
meglévő szegély újraépítése, járda aszfalt
burkolat cseréje, közvilágítás kiépítése, a -122/B
tömb mellettijárda és ezen a szakaszon a
kopóréteg kivételével
Bokay Janos utca / Prater utca - Tote utca,
kockakő burkolat elszállítása, Új aszfalt es beton
pályaszerkezet építés meglévő földmunkára,
meglévő szegély újraépitése, járda aszfalt
burkolat cseréje, közvilágítás kiépítése

2019.11.15

Önkormányzat

Önkormányzat

Lezárási szerződés szerint
Önkormányzat beruház

megvalósult

Onkormányzat

Onkormányzat

Lezárási szerződés szerint
Önkormányzat beruház

2020.11.15

Önkormányzat

Önkormányzat

Lezárási szerződés szerint
Önkormányzat beruház

Corvin sétány / Leonardo da Vinci utca - Bókay . 2017:12..3.1. aZzige
János utca (beleértve a megvalósult Corvin sétány bogy 4 köz..4 zi.i.7,i
"i
.
IL szakasz közti átvezetést a Leonardo da Vinci :: :.'eljSiirep$1(,:, :.
utcán keresztül), sétány díszburkolat,
váliallediA sketriliÜes
növénytelepités, utcabótorok, közvilágítás, a
, Plégkeikir4k.ezhi,.beépített Minbök felé eső 6-6 meter széles sávban 20.17.Ö6.10.. näjiji1ig
ideiglenes burkolat, az I. és II. sétányszakasz
koncepciójának, anyaghasználatának megfelelően

Onkormányzat

Onkormányzat

Lezárási szerződés szerint
Önkormányzat beruház

Szigony utca / Prater utca- Tömő utca, útfelület
javítás, új szegély ekes, järdaerftés, közvilágítás
építés

Önkormányzat

Önkormányzat

Lezárási szerződés szerint
Önkormányzat beruház

Tömő utca / Leonardo da Vinci uta - Szigony
utca, kockakő burkolat elszállítása, új aszfalt es
beton pályaszerkezet építés meglévő
földmunkára, meglévő szegély újraépítése, járda
aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiépítés a
Nagytemplom utcától,a kötőréteg szintig.

: :niekvalósült •

Közérdekű kötelezettség
vállalás

Szigony utcai Tömő utca - Üllői in
Tömő utcai Szigony utca - Balassa utca

Önkormányzat
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Onkormányzat

Balassa utcai Tömő utca - Apáthy István utca

Önkormányzat

-

Apäthy István utca / Balassa utca - Bökay János
utca
Bókay János utcai Tömő utca - üllői fit

Önkormányzat

-

Önkormányzat

-

Lezárási szerződés szerint
Befektető eltekint
Lezárási szerződés szerint
Befektető eltekint
Lezárási szerződés szerint
Befektető eltekint
Lezárási szerződés szerint
Befektető eltekint
Lezárási szerződés szerint
Befektető eltekint

