
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. 2013. május 7. napján Településrendezési szerződés jött létre a Kelenföldi pályaudvar és             
térsége KSZT szerinti, ezen belül a Dél-Budai Etele Téri Intermodális Szolgáltató           
Kereskedelmi és Közlekedési Központ megvalósításával kapcsolatos feladatok       
összehangolására. A szerződő felek, egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (a         
továbbiakban: Főváros), másrészről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a          
továbbiakban: Újbuda), harmadrészről az Elete Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: Elete),          
negyedrészről a Portfolio Real Estate Hungary Ingatlanfejlesztési Kft. (a továbbiakban:          
Portfolio), valamint ötödrészről a Futureal Béta Ingatlanforgalmazó Kft. (a továbbiakban:          
Futureal Béta). 
 
II. Szerződésátruházás 
 
A Településrendezési szerződés módosításának indoka, hogy az Elete Vagyonkezelő Kft. és a            
Futureal Prime Properties One Ingatlanfejlesztő Részalap (a továbbiakban: FPP1 Részalap)          
2018. január 5. napján adásvételi szerződést kötött a Budapest, XI. kerület 2863/26 és             
2863/27 hrsz.-ú, Beruházási Terület-2 megjelölésű ingatlanok tárgyában.  
 
Az Elete Kft. és a FPP1 Részalap a Településrendezési szerződés 1. számú módosításában             
kívánják szabályozni a tulajdonváltozás következtében az Elete Településrendezési        
szerződésben foglalt valamennyi jogának és kötelezettségének az FPP1 Részalapra történő          
átruházását, amelyhez az érintett önkormányzatok (a Fővárosi és Újbuda Önkormányzata) és           
a Településrendezési szerződésben érintett további felek, a Portfolio és Futureal Béta           
hozzájárulása szükséges. 
 
A Beruházók (az Elete, a Portfolió, valamint a Futureal Béta) Településrendezési szerződésbe            
foglalt közcélú vállalásai Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata felé az           
alábbiak voltak: 
 
Az Elete Kft. a Településrendezési szerződés I.4.3. pontjában Újbuda Önkormányzata felé           
vállalta az Etele utat, Hadak útját érintően utak, lámpás csomópont, valamint kerékpáros            
infrastruktúra, gyalogos közlekedőfelületek és zöldfelületek építési engedélyes és kiviteli terv          
szintű megterveztetését.  
 
Az I.4.4. szerint gyalogos közlekedőfelületek és zöldfelületek megépítését, rendezését az          
alábbiak szerint: 

- Jelzőlámpás csomópont kialakítását a Hadak útja – Gyergyótölgyes utca         
csomópontjában. 

- Meglévő lámpás csomópont kapacitásnövelő átépítését az Etele út – Hadak útja           
csomópontjában. 



- A Beruházás-2 parkolója és mélygarázsa megközelítésének kialakítását a        
Gyergyótölgyes utcában, illetve a Hadak útján. 

- A Hadak útja 2x2 sávossá bővítését az Etele út – Gyergyótölgyes utca közötti             
szakaszon. 

- A Gyergyótölgyes utca több sávossá bővítését a Somogyi út torkolatában, a           
mélygarázs ki- és bejáratánál és a Hadak útja torkolatában.  

 
Az Elete a Településrendezési szerződés II.9.3. pontjában vállalta, hogy elkészíti a nevezett            
Szerződés 2. számú mellékletét képező Fejlesztési Program alapján a koncepciótervet,          
amelyet Újbudával egyeztetve a Főváros hagy jóvá. 
 
A Beruházók a II.15.6. pontban vállalják az Etele út – Somogyi út – Hadak útja közötti                
szakaszon a közterületi határ melletti 4 m széles terület közforgalom számára történő átadását             
az emeleti szintek alátámasztását biztosító pillérek elhelyezése érdekében.  
 
Etele úti közpark kivitelezése: A Településrendezési szerződés II.11 pontjában a Beruházók           
közcélú kivitelezési vállalásokat tettek, amelyen belül az Elete vállalta az Önkormányzat           
javára az Önkormányzat tulajdonát képező Etele téri közpark felújítását a Szerződés II.11.2            
pontjában meghatározottak szerint. Az Elete, mint a fent leírtak egyedüli kötelezettje és az             
Önkormányzat, mint a nevezett szolgáltatás egyedüli jogosultja 2017. szeptember 12-én          
létrejött megállapodásban rögzítették, hogy az Önkormányzat az Etele téri közpark          
felújítására nem tart igényt. A Felek megállapodtak, hogy a korábbi közcélú vállalás helyett             
az Elete a Budapest XI. (3261/10) hrsz.-ú, Etele út 48b-52b, illetve 54a-58a szám alatti              
lakóházak által határolt lakótelepi zöldfelület környezetrendezési munkáit végzi el bruttó 25           
millió forint értékben, melynek határideje 2017. június 30 volt. A megvalósulási           
dokumentáció igazolja, hogy az Elete 2017. május 3. napjával teljesítette a megállapodásban            
vállalt közcélú kötelezettségét.  
 
III. A Településrendezési szerződésben vállalt kötelezettségek státusza keretében rögzítésre         
kerül, hogy a Portfolio és Futureal Béta a Településrendezési szerződésben vállalt           
kötelezettségének teljesítése következtében, valamint az Elete Kft. a szerződésátruházás         
eredményeképpen a Településrendezési szerződés módosításának aláírásától nem minősülnek        
szerződő félnek.  
 
A Településrendezési szerződésből fakadóan a módosítás hatályba lépését követően az          
Önkormányzatokkal szemben kizárólag az FPP1 Részalap, mint Beruházó minősül         
kötelezettnek.  
 
A Településrendezési szerződés módosításának 1. számú mellékletében felsorolt munkálatok         
elvégzése megtörtént, az 1.4.3 pontban megjelölt munkálatok elvégzésére pedig az FPP1           
Részalap lesz köteles a jogerős használatbavétel kiadásáig.  
 



A IV. Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulások rész keretében az érintettek vállalják, hogy           
a Fővárosi Önkormányzat a Somogyi útra kiterjedő lépcső vonatkozásában, valamint a KSZT            
által lehetővé tett, a közterületek fölé lógó konzolos felülépítés terv szerinti kialakításához            
mindkét önkormányzat a jogszabályok által biztosított módon a tulajdonosi hozzájárulások          
kiadásának lehetőségét megvizsgálja, és amennyiben az lehetséges, kiadja, a         
közterület-használati ügyeket a hatáskörrel rendelkező döntéshozó számára döntésre        
előkészítik.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Településrendezési szerződés          
módosítása ügyében döntését meghozni szíveskedjen.  
 
 
Budapest, 2018. június 19. 
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