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Cégsegyzékszán:
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a

Asaf Sametigyvezetó
Beľuházó'

- az onkormźnyzat és a Beľuhaző egyútesen: Szerződő felek _ között az a|abbí feltételek
mellett:

l.

Szetződő felekaz építettköľnyezet a|akítaséről és védelmérol sző|ő |997. évi L)owIII.
törvény (továbbiakban: Etv.) 30/A $-ban foglaltak a|apjáĺ egymással a következő
szerzőđéstkötik:
Aszęrzođéscélja:

A Beruházó tulajdonát képezi az

1082 Budapest VIII. kerĹilet, Horváth Mihály tér l5.
szám a|atti, 35192 he|yrajzi szźtmu, kivett beépítetlen terület besorolású, 1466 m2
tertilehĺ ingatlan (továbbiakban: ,,Ingat1aĺl,). Az Ingatlanon a Cé| megvalósítőja a

szabtiyozás által megengedett beépítéskihaszná|ásával, a belvárosi kĺiľnyezetbe
funkcióját, megjelenésétés színvona|át illetően is illeszkedő lakó funkciójú épületet

kív án

s

aj

át

b

eľuh ázásáb an ép íteni.

A Józsefuáros KerĹileti ÉpítésiSzabá|yzatáĺőI sző|o 6612007. (xII. 12.) szttmu rendelet
(továbbiakban: JóKÉSZ) mellékletétképezo Szabéůyozási terv szerint a Horváth

Mihály téľ15. száműtelek sajátos jogintézménnyel érintett, irányađora a lorÉsz :g.
$ (2) bekezdése, amely a|apjan a244-es tĺimb egyes telkei (köztük az érintett Ingatlan)
,,a köľnyezetfejlesztés, a kapcsolatok és a kozterületek kialakítása és megvalósítása, a
szüĺ<séges telekalakítás megvalósítása esetén építhetők be. A településrendezési célok
megvalósítási kÓltségeinek ánállalósát a Települ,ćsrendezési szerződés rogzíti.,,

A lorÉsz3, mellékletétképezo Kerületi

Szabélyozási Terven a telek 10 m
szélességben ,,onálló helyrajzi számon útkéntnyilvántartott magánút javasolt helye',
irányado (nem kötelező) szabáIyozási elemmel érintett. Ez a magźnútazonban nem
alakítható ki, ugyanis a telek megmaradó szélessége (13 m) kisebb lesz, mint aĺrit az
építésiövezet (Ll-VilI-l) megenged (18 m). AŁlhoz, hogy a telek beépítése
megtĺiľténhessen'településrendezési szeľződés megkĺitéseindokolt, ťlgyelemmel a
JOKESZ 38.$ (2) bekezdésében foglaltakľa. Tekintettel a jogszabályi kötelezettségre és
a közteľületi célútelekalakítás megvalósításĺának lehetetlenségére, Beľuházó kérelmezte
a telkével szomszédos köĺeriilet, a Horváth Mihály tér fejlesztéséľe,annak fe|tĄításźra
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vonatkozó településľendezési szerződés megkĺĺtését.
A teIepülésrendezési szerződés
megkötése eredményeként, Beruháző mentesiil a tulajdonában álló telken létrehozandó
út kialakításának kötelezettsége alól.

A' szerzodés targya:

Beruháző azIngatlanĺlal közvetlentilhatĺáľos Horváth Mihály tér köľnyezetfejlesztésére,
a kapcsolatok és közterĹiletek kialakításáľa 15.000.000 Ft, azaz Tizen<itmillió foľint
összegű hozzájtru|ást (továbbiakban: Hozzájaru|ás) nyujt az Önkoľmtnyzatnak, az
építettkĺĺrnyezetalakításráról és védelméró| sző|ő 1997. évi LXXVil. w (Étv.)7. $ (1)
bekezdésben megfogalmazott településfejlesztési és településrendezési céloknak
megfelelő tevékenységelőkészítéseés a szükséges településrendezési eljĺĺľás
lefolytatásanak jelen szerzőďésben meghatározott feltételek szerinti tźtmogatásáĺa, A
konkľét településrendezési munkálatok ľészletes bemutatását a Bervhtľ;ő źita| készített
és az onkoľmĺínyzatKépviselő.testülete á|ta|
számú hatźrozatta| jóvráhagyott
'..:.
telepítési terv taĺtalmazza.

A

szerződés végrehajtźsával, illetve szerződésbenrogzitett feladatokkal ĺisszefüggésben

kapcsolattartó:
onkormán y zat.. Iv źrryi Gyĺi n gyvér
Cél megvalósítója: Tompa oľsolya

3.

telefon

e-mail
45-92.158 ívanyigy@jozsefuaros.hu
42-10 -27 8 oľso1ya.tompa@whitfield.hu

Felek jogai és kötelezettségei:

3.1. A

Beruhĺázó jogai és kötelezettségei:

3.1.1. Beruháző kötelezettséget váILa| aÍra) hogy

a 2.

pontban foglaltaknak
megfelelően, az Önkormányzat rendelkęzésére bocsátja aHozzájarulás összegét
egy összegben, legkésőbb f0I7. május 3I. napjáíg, a K & H Bank Zrt.

péĺuintézetnél
vezetett, következő bankszĺím|aszámra töľténő banki átutďás útjan:
1

0403387-00028570-00000000

A

Hozzájaľulás megfizetéséről az onkoľmányzat igazo|ást áltít ki a Bervháző
tészéteaz átuta|ás jőváítástú követő 5 munkanapon beliil, mely taľtalmazza a
befizetett összeget, abeťlzetés dátumát jelenszerződésľe való hivatkozással.

3,1.2. BeruhĺŁó tudomásul

veszi, hogy a telepiilésrendezési kö'telezettség tényéta
Beruhazó tulajdonát képező 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 15. szźtm a|aÍti
ingatlanľa a Benshtnő á|ta| vźĺI|altkĺitelezettségekteljesítéseérdekében fel kell
jegyeztetni az íngat|an-nyilvantaľtésba az Etv. 30lA. $ (5) bekezdése szerint.
Beruhazó jelen megállapodásban feltétlen és visszavonhatatlan hozzájźnilását adja
a településľendezési kĺjtelezettséggel összefiiggő tények ingatlan.nyilvantaľtásban
történő bejegyzéséhez és kötelezettséget váIlal ana,hogy abejegyzés éľdekében
sziikséges valamennyi írásbeli nyi|atkozatot haladéktalanul az onkormźnyzat
rend elkezé séľebocsátj a az onkoľm źny zat ezfu źnyű megkeľesésealapj aĺr.
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Az onkormźnyzat a településľendezési kötelezettség tényénekfe|jegyzése irĺĺnti
eljáľást je\en szeruődés megkotésétől számított 15 napon beltil indítja meg az
iltetékes Íöldhivatalnál. A ftjldhivatali eljarás költsége aBervhźzőt terheli.

3.1.3. Az

ÖnkoľmźnyzataHozzźĺjárulás megfizetését követő 15 napon beliil köteles
az i|Ietékes folđhivatalt megkeresni a településrendezési kĺjtelezettségvźů|a|ás

tényénektörlése érdekében'

3.I.4.

a

Amennyiben

Beruházó

a

Hozzájárĺ|ás teljes ĺisszegétmegfizeti jelen

szerzőďés megkĺitésétol'száníÍott 15 napon belül, tlgy Szerződő felek ęltekintenek

a3.I.2. pontban meghatźrozott ingatlan-nyilvantaľtásba töľténó fe|jegyzési eljaľás
lefolytatásátó1.

a

bęťĺzetésikĺjtelezettségét2017. május 31. nem
teljesíti, a szeruoďés minden további intézkedés nélkül hatáIyát veszti, aBęn:háző
semmilyen jogot nem alapíthat a településrendezési szerzőđésselösszefüggésben,
illetve az onkoľmźnyzat mentesül valamennyi, jelen szerződéssel összefiiggő
kötelezettségei alól.

3.1.5. Amennyiben

Bęľuháző

3.2. Az onkormányzat jogai

és kĺjtelezettségei:

3.2.1.A Beruházó tudomásul veszi, hogy a 2. pontban rogzített, a |082 Budapest,
Horváth Mihály tér telepiilésfejlesztésikoncepcióval ĺjsszhangban töľténő és
településrendezési céloknak megfelelő fej lesztéseit éľintő döntések meghozata|a a
Budapest Fővĺáľos Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiiletének hatásk<ĺrébe
tartozik.

3.2.f.Az onkoľmĺányzat je|en szeľződésben kötelezettséget vállal arra, hogy aBenlhźz'ő
álta| ńszére rendelkęzésre bocsátott 15.000.000 Ft-ot jelen szeruódés |. és 2.
pontj ai szerinti településrendezési cél megvalósításaĺa fordítja.
4.

Jelen megállapodás teljesítésesoľán Szeruődő felek kĺitelesek jogaikat

5.

Teljesítésfeltételei

és

kötelezettségeiket a jóhiszeműség és a tisztesség elveit szem előtt tartva gyakorolni.
Felek megállapodnak továbbá, hogy haladékÍalanultájékoztatjźkegymást a jelen
szerződéssel ö sszefü ggésben felmeriilő valamennyi lényeges köľĹilményről.
5.1.A Beľuhazó a 3.1.1. bekezdésben ľögzített-kötelezettségének pénzügyi teljesítésétaz
átutalásról szóló banki kivonattal igazo|ja.

a

5.2.Az onkoľmányzat

Horváth Mihály tér fejlesztéséhezsziikséges tervezésnél

figyelembe veszi a telepítésitervben foglaltakat és tźi1ékoztatja a Beruhazót az e|fogadott
teľvekrő1.
6.

Szerzőđő felek jelen megállapodásban nem szabéiyozott kérdésekbena polgáľi
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), továbbá az_az épitett, k<irnyezet
alakításáról és védelméľőlszóló 1997. évi LXXVil. tciľvény (Efu.) vonatkozó
ľendelkezéseit tekintik iľányadónak.

7.

Felek az íngatIan nyilvántaľtásľól szőIő 1997. évi CXLI. towény 32. $ (2)-(4)
bekezdései alapjtnjelen megállapodás jogi ellenjegyzésére,valamint a Budapesti 1.
szźmű Körzeti Fĺildhivatalhoz töľténő benyujtásaľa és az azza| kapcsolatos ingatlan
nyilvántartási eljaĺás lefolytatására az onkormányzat jogtanácsosát, dr. Szász lmola
jo
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Felek jelen megállapodást, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt,
j

óvrĺhagyó lag a|áírJ?ł<.
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példanyban

Budapest, 2017.

Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsefuaľos onkormányzat
képviseletében
Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

Horváth Mihály tér Kft.
képviseletében:
Asaf Samet
lůgyvezeto

Pénzügyileg ellenj egyzem:

PĺíľisGyulané
gazdaságívezető
Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danađa-Rimán Edina
jegyzo
nevében és mesbízásából
dr. Mészár Erika

a\egyzó
Ellenj egyzem: Budap est, 2017
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dr, Szźsz Imola
jogtanácsos
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