
TERVEZET 

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS 

mely létrejött egyrészről CORDIA Management Szolgáltató Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó 

utca 47-53. VII. em., cégjegyzékszám:01-09-289024, adószám:25786482-2-42, statisztikai szám: 

25786482-7022-113-01, bankszámlaszám: 12001008-01574402-00100002, képviseli: Földi Tibor 

ügyvezető), mint Átadó, 

másrészről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (székhely: 1113 Budapest, 

Bocskai út 39-41, adószám: 15735746-2-43, statisztikai szám: 15735746-8411-321-01, 

bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15511001, képviseli: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester), mint Átvevő  

(a továbbiakban együttesen Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

A Sasad Resort projekt keretében a Budapest XI. kerület 1528/8, 1528/9, 1528/10, 1528/13, 1528/14, 

1528/18, 1289/4, 1289/6, 1289/7 1296/1, 1296/3, 1296/8, 1579, 1579/1, 1579/2, 1580/3 hrsz. alatti 

ingatlanokon végzett beruházással összefüggésben humán infrastruktúra fejlesztést is végez. 

1. Átadó a kerületi közterületi és infrastruktúra fejlesztések további támogatása érdekében 

20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint összegű, vissza nem térítendő pénzeszköz átadását határozta el 

Átvevő részére. 

2. Átadó vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott pénzösszeget Átvevő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 

11784009-15511001 számú számlájára egy összegben, 2018. november 30. napjáig átutalással fizeti 

meg. 

3. Átvevő a pénzeszköz elfogadásáról a Képviselő-testület a 2018. május 17-i ülésén meghozott ….  

számú határozatával döntött. 

4. Átvevő kötelezettséget vállal arra, a hogy a pénzeszközt kizárólag a 1. pontban meghatározott cél 

megvalósítására használja fel. 

5. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzeszköz átvételével, időkorlát nélkül teljesítettnek 

tekinti az infrastruktúra-fejlesztési támogatási előírásokat a ingatlanok fejlesztése tekintetében, 

függetlenül azok tulajdonosi változásától. 

6. A pénzeszköz felhasználásának határideje: Átvevő vállalja, hogy a pénzeszköz felhasználásáról 

írásbeli beszámolót készít annak felhasználástól számított 90 napon belül. 

Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá azzal, hogy a 

megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

Budapest, 2018. …………. 
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