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Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest, IX. kerület 36838 helyrajzi számú, természetben Üllői út 25.- Köztelek u. 8.
szám alatti, 3039 m2 alapterületű, „kivett irodaház és iskola, udvar” megjelölésű ingatlan
16/38-ad részben az önkormányzatunk, 22/38-ad részben a Speak & Spell Kft. osztatlan
közös tulajdonát képezi. Az önkormányzat tulajdoni hányadának megfelelő ingatlanrészt az
Ádám Jenő Zeneiskola használja.
A Tisztelt Képviselő-testület az alábbi határozatában foglaltak szerint hozzájárult ahhoz, hogy
az ingatlan megosztásra kerüljön:
200/2010.(VI.30.) számú határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ visszavonja a 22/2010. (II.03.) számú határozatát.
2./ egyetért azzal, hogy a Budapest, IX. kerület Üllői út 25. – Köztelek u. 8. sz. alatti, 3039 m2
területű, 36838 hrsz-ú ingatlan megosztásához szükséges építési engedélyezési tervek a
2009. decemberi vázlatterv „A” változata alapján készüljenek – mely szerint az új tűzfal a
szükséges mértékig a Zeneiskola felőli oldalon létesül -, továbbá kiterjedjenek a nagy
fesztávú vasbeton zárófödémrészre és a tetőszerkezetre.
3./ felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon tárgyi tervek egyeztetéséről, és
felhatalmazza, hogy az engedélyezési eljárásokhoz a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
4./ felkéri a Polgármester urat, hogy a műszaki tervek alapján terjesszen elő javaslatot a telek
megosztás és a közös tulajdon megszüntetése tárgyában.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Gegesy Ferenc polgármester
A határozatnak megfelelően a City Corner irodaház és az Ádám Jenő Zeneiskola épületének
fizikális szétválasztásának a kivitelezése 2011. év harmadik negyedévében befejeződött. A
használatbavételi engedélyt Budapest, Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közlekedéshatósági Csoportja
2012. február 29-én kelt, és 2012. március 21-én jogerős határozatával megadta.
A Budapesti I. számú Körzeti Földhivatal 2012. április 25-én, 800112/2/2012. számon a
telekalakítási engedélyt megadta.
A tényleges szétválasztás következtében a két tulajdonos a korábban kizárólagosan használt –
és a tulajdoni hányadának megfelelő ingatlanrész kizárólagos tulajdonába kerül, erre
tekintettel értékkülönbözet megfizetésére nem kerül sor, továbbá a jogügylet illetékmentes.
Ahhoz, hogy a műszaki szétválasztás és a telekalakítási engedély alapján a telekmegosztást az
ingatlan-nyilvántartáson átvezessék, a feleknek szerződést kell kötniük a közös tulajdon
megszüntetéséről.
Mellékelem a záradékolt Változási Vázrajzot, a használatbavételi engedélyt, a telekalakítási
engedélyt és a tulajdonközösséget megszüntető szerződés tervezetét.

Fentiek alapján kérem, hogy szíveskedjenek hozzájárulni a mellékelt közös tulajdont
megszüntető szerződés megkötéséhez.
Budapest, 2012. április 26.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. hozzájárul a Budapest IX. kerület 36838 helyrajzi számú ingatlanon fennálló közös
tulajdonnak az előterjesztés mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint történő
megszüntetéséhez.
2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
felelős: dr. Bácskai János
határidő: 15 nap

§
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Tulajdonközösséget megszüntető szerződés
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (Statisztikai számjele: 15735722-8411321-01, adószám: 15735722-2-43, képviseli: dr. Bácskai János polgármester, székhelye: 1092
Budapest IX. Bakáts tér 14.) a továbbiakban Ferencvárosi Önkormányzat, mint Tulajdonos I.
és
Speak & Spell Ingatlanberuházó és Fejlesztő Egyszemélyes Kft. (Cg.: 01-09-875570, Statisztikai
számjele: 13831743-7011-113-01, adószám: 13831743-2-41., képviseli: Michael Pelham Morris Olive
ügyvezető, székhelye: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 43-45. B. ép. fszt. 1.) a továbbiakban:
Speak&Spell Kft., mint Tulajdonos II., a csatolt meghatalmazás alapján Tulajdonos II. képviseletében
dr. Pataki Szabolcs, meghatalmazott jár el,
(együttesen Szerződő Felek) között a mai napon az alábbiak szerint:

Bevezető rendelkezések
1. Szerződő Felek közös tulajdonát képezi a Budapest IX. ker. 36838 hrsz-ú, természetben a
Budapest IX. kerület, Üllői út 25. (Köztelek u. 8/b.) – Köztelek utca 8/a. szám alatti, 3039 m2
telken található „kivett irodaház és iskola, udvar” megjelölésű ingatlan.
2. Az Önkormányzat 16/38-ad részben, míg az Speak&Spell Kft. 22/38-ad részben tulajdonosa az
ingatlannak.
3. Szerződő Felek megállapítják, hogy az ingatlant természetben megosztva használják az
alábbiak szerint.
- A Budapest IX. kerület, Köztelek u. 8/b. szám alatti közigazgatási című
ingatlant a Ferencvárosi Önkormányzat használja.
- A Budapest IX. kerület, Üllői út 25. (Köztelek u. 8/b.) közigazgatási című
ingatlant a Speak&Spell Kft. használja.
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4. Szerződő Felek megállapítják, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan megosztására dr.
Winklerné Füry Klára (1116. Budapest, Kővirágsor 71.) ingatlanrendező földmérőmérnök
elkészítette a T-85443 számú Változási Vázrajzot (a továbbiakban: vázrajz). A vázrajz szerint
az 36838 hrsz-ú ingatlan az alábbiak szerint kerül megosztásra:
- 36838/1 hrsz-ú „Kivett iskola és udvar” megnevezésű 1183 m2 területű ingatlan.
- 36838/2 hrsz-ú „Kivett irodaház és udvar” megnevezésű 1856 m2 területű
ingatlan.
A Változási Vázrajzot a Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala Budapesti 1. sz.
Körzeti Földhivatal 2011. június 22-én záradékolta.
5. A megosztáshoz szükséges és a Szerződő Felek által egyeztetett építési/bontási munkálatok
elvégzése megtörtént. A használatbavételi engedélyt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és
Közlekedéshatósági Csoportja 2012. február 29-én Határozatban adta meg. A
használatbavételi engedély 2012. március 21-én emelkedett jogerőre.

Felek szerződési akarata
6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban leírt ingatlanra fennálló közös tulajdont a
T-85443 számú Változási Vázrajz szerint megszüntetik.
7. A vázrajz szerinti megosztás során kialakuló ingatlanok – a 3. pontban megjelölt
természetbeni használati megosztással egyezően – az alábbiak szerint kerülnek a Szerződő
Felek tulajdonába:
- A Budapest IX. kerület, Köztelek u. 8/b. szám alatti közigazgatási című, 36838/1 hrsz-ú
„Kivett iskola és udvar” megnevezésű 1183 m2 területű ingatlan a Ferencvárosi
Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül.
- A Budapest IX. kerület, Üllői út 25. (Köztelek u. 8/b.) közigazgatási című 36838/2 hrsz-ú
„Kivett irodaház és udvar” megnevezésű 1856 m2 területű ingatlan az Speak&Spell Kft.
kizárólagos tulajdonába kerül.
8. Az ingatlant 44 m2 területre vonatkozó vezetékjog terheli a Budapesti Elektromos Művek
Nyrt. javára, mely a megosztás után kialakuló mindkét ingatlant terheli. Az ingatlan
természetbeni megosztása szükségessé teszi a vezetékjogra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási
bejegyzés megfelelő módosítását is. Ezért Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a
vezetékjog a vázrajz szerinti megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően a
megosztás során kialakuló mindkét ingatlant terheli. Ennek alapján az ingatlan
megosztásának átvezetését követően az ingatlan-nyilvántartásban:
- a megosztás során kialakuló 36838/1 hrsz-ú ingatlant 20 m2
- a megosztás során kialakuló 36838/2 hrsz-ú ingatlant pedig 24 m2
vezetékjog által érintett terület fogja terhelni a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. javára.
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Ingatlan-nyilvántartási rendelkezések
9. Szerződő Felek kölcsönösen hozzájárulnak ahhoz, hogy a tulajdonjog – eredeti szerzés és
közös tulajdon megszüntetése jogcímén – a Budapest IX. kerület, 36838/1 hrsz. alatti
ingatlanra a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata javára, míg a Budapest
IX. kerület, 36838/2 hrsz. alatti ingatlanra a Speak&Spell Kft. javára az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
10. Szerződő Felek közösen hozzájárulnak, hogy a vezetékjog a Budapest IX. kerület, 36838/1
hrsz. alatti ingatlan 20 m2 nagyságú területére illetve a Budapest IX. kerület, 36838/2 hrsz.
alatti ingatlan 24 m2 nagyságú területére a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. javára
bejegyzésre kerüljön.

Értékdifferencia
11. Szerződő Felek kijelentik, hogy a megosztás során mindkét Szerződő Fél – az általa korábban
kizárólagosan használt – és a tulajdoni hányadának megfelelő ingatlanrész kizárólagos
tulajdonába kerül, erre tekintettel egymástól ellenértéket nem igényelnek.

Birtokbaadás
12. Szerződő Felek kijelentik, hogy mindkét Szerződő Fél az általa korábban használt ingatlan
birtokában marad, erre tekintettel a birtokbaadásról külön rendelkezni nem kell.
13. Szerződő Felek a megosztás során kialkudó ingatlanokat ismert és megtekintett állapotban
szerzik meg.
Szavatossági rendelkezések
14. Szerződő Felek szavatolnak – jelen szerződés tárgyát képező ingatlan – jelen szerződésen túli
per-, teher- és igénymentességéért.
15. Kijelentik, hogy senkinek nem biztosítottak olyan jogot, mely Szerződő Felek
tulajdonszerzését akadályozná.

Illetékrendelkezések
16. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet illetékköteles vagyonátruházást nem
tartalmaz. A tulajdonközösség megszűntetése kapcsán egyik Szerződő Fél sem jutott vagyoni
előnyhöz.
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Meghatalmazás

17. Felek jelen szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével, Földhivatal, Adóhivatal előtti eljárással
megbízzák a Halász Gábor Ügyvédi Irodát, dr. Halász Gábor ügyvédet (1072 Budapest, Klauzál
tér 13.).

A szerződés jóváhagyása
18. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés alapján megkötendő közös tulajdont
megszüntető szerződéshez a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.

Költségviselés
19. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés elkészítésével kapcsolatos ügyvédi
költséget (Halász Gábor Ügyvédi Iroda költsége) Speak&Spell Kft. viseli.

Egyéb rendelkezések
20. Szerződő Felek kijelentik, hogy sem szerzési, sem elidegenítési képességük korlátozás alá
nem esik.
21. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviseletében eljáró dr. Bácskai
János polgármester kijelenti, hogy érvényes felhatalmazással rendelkezik az önkormányzattól
a szerződés megkötésére.
22. Speak&Spell Kft. képviseletében eljáró dr. Pataki Szabolcs meghatalmazott képviselő kijelenti,
hogy érvényes meghatalmazással rendelkezik az általa képviselt gazdasági társaságtól, jelen
szerződés megkötésére.
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös átolvasás és értelmezés után,
eljáró ügyvéd előtt, jóváhagyólag írták alá, és azt dr. Halász Gábor ügyvéd ellenjegyezte.
Budapest, 2012. május …

……………………………………
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata, képviseli:
Dr. Bácskai János
Polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Halász Gábor ügyvéd
1072 Budapest, Klauzál tér 13. 1. em. 15.
Budapest, 2012. május 4.
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