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Tisztelt Képviselő-testület

A lazarethi tulajdonosok egyre nagyobb számban jelentkeznek, hogy kifízetnék a közművesítési
kötelezettségüket, aláímák az Önkormányzattal az erre vonatkozó szerződést, ezt követően pedig
az Onkormányzat adja ki ajelzálogra a törlési engedélyt.

Tekintettel arra, hogy a Covid veszélyhelyzet alatt kialakításra került ezen ügyletekre egy standard
szöveg illetve, hogy most már polgármesteri döntés formájában nem lehet jóváhagyni ezen
ügyleteket javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a standard Megállapodás, Jelzálogjog
törlés, és az esetenként felmerülő, az Önkormányzat javára szóló standard Ajándékozási
szerzödések szövegét egy határozattal hagyja jóvá, hataünazza fel a polgármestert - annak
hiányában az alpolgármestert - a szerződések aláírásra általános jelleggel.

Jelen előterjesztésben ezen felüljavaslom a konkrétjelentkezövel a megállapodás megkötésnek és
ajelzálog törlésének engedélyezését.

Az előterjesztés melléklete Golmitz-Varga Veronika Eszterrel, és Golmitz Adámmal tervezett
Pilisborosjenő belterület 584 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó megállapodás és Jelzálogjog
törléséhez hozzájámló nyilatkozat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a mellékelt dokumentumokat ismerjék meg, s a határozati javaslatról dönteni

^T^
Pilisborosjenö, 2021. július 28. ^

Tisztelettel:
ME

Tömöri Balázs

polgármester



HATÁROZATIJAVASLAT

Püisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testíilete

1) Hozzájárul, hogy Golmitz-Varga Veronüía Eszter (születési név: Varga Veronika
Eszter, születési hely, idö: Budapest, 1987. november 14., anyjaneve:.................... lakcím:
1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 30., személyi igazolvány szám: ..................
adóazonosítójel: 8441463085, állampolgársága: magyar állampolgár), és Gohnitz Ádám
(születési név: Golmitz Ádám, születési hely, idő: Budapest, 1986. november 29., anyja
neve: .................... lakcím: 2899 Naszály, Bem Józsefutca 32. személyi igazolvány szám:

., adóazonosító jel: 8437962927, állampolgársága: magyar állampolgár), mint a
Pest Megyei Kormányhivatal által nyilvántartott Pilisborosjenő belterület, 584 helyrajzi
szám alatti ingatlan Tulajdonosai, mint kötelezettséget vállaló fél - a továbbiakban:
Kötelezettséget vállaló fél és Pilisborosjenő Köz$ég Önkonnányzata Törzsszám:
441278 Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. Statisztikai számjel: 15734666-8411-321-
13 Elektronikus levélcím: ol armester ilisboros eno.hu Adószáma: 15734666-2-13
2097 Pilisborosjenő, Fö út 16. mint Önkormányzat között jelen határozat mellékletét
képező Budapest, 2021. július 20. napján kelt Megállapodás településrendezési
szerződésröl szóló okiratot a Polgármester aláírja.

2) Hozzájárul ahhoz, Golmitz-Varga Veronika Eszter (születési név: Varga Veronika
Eszter, születési hely, idő: Budapest, 1987. november 14., anyjaneve:.................... lakcím:
1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 30., személyi igazolvány szám: ..................
adóazonosítójel: 8441463085, állampolgársága: magyar állampolgár), és Golmitz Ádám
(születési név: Golmitz Ádám, születési hely, idő: Budapest, 1986. november 29., anyja
neve: .................... lakcím: 2899 Naszály, Bem Józsefutca 32. személyi igazolvány szám:

., adóazonosítójel: 8437962927, állampolgársága: magyar állampolgár), mint a
Pest Megyei Konnányhivatal által nyilvántartott Pilisborosjenő belterület, 584 helyrajzi
szám alatti ingatlan Tulajdonosai, mint kötelezettséget vállaló fél - a továbbiakban:
Kötelezettséget váUaló fél és Pilisborosjenő Község Önkormányzata Törzsszám:
441278 Székhely: 2097 Pilisborosjenö, Fő út 16. Statisztikai számjel: 15734666-841 1-321-
13 Elektronikus levélcím: ol armester ilisboros eno.hu Adószáma: 15734666-2-13
2097 Pilisborosjenö, Fö út 16. mint Zálogjogosult jelen határozat mellékletét képezö
Budapest, 2021. július 20. napján kelt Jelzálogjog törléséhez hozzájáruló nyilatkozatról
szóló okü-atot a Polgánnester aláírja.

3) Felkéri a Jegyzőt, hogy az l)-es és 2)-es pontban megnevezett megállapodásokat aláírásra
készítse elő.

4) Felhatahnazza a Polgármestert, hogy Pilisborosjenő Lazareth településrészen ingatlan
tulajdonjoggal rendelkező tulajdonosokkal - amennyiben azok kifízetik a közművesítési
kötelezettségüket - Településrendezési szerződést kössön, Lazarethi közös tulajdonban
lévő ingatlanok tulajdoni hányadának Önkormányzat részére történő ingyenes felajánlását
elfogadhassa, ezekre ajándékozási szerzödést kössön, és az ingatlanokat terhelőjelzálogra
a törlési engedélyt adjon ki.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: 1-3 pontokra 2021. augusztus 15, 4. pontra folyaniatos





JELZÁLOGJOG TÖRLÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott Pilisborosjenő Község Önkormányzata (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16;
Nyilvántartó hatóság: MagyarÁllamkincstár; PIR száma: 734664; Adószáma: 15734666-
2-13; statisztikai számjele: 15734666-8411-321-13, törvényes képviselője: Tömöri Balázs
polgármester), mint Zálogjogosult (a továbbiakban: Zálogjogosult)

a Pest Megyei Kormányhivatal által Pilisborosjenő belterület 584 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott ingatlan vonatkozásában a jelen nyilatkozat aláírásával feltétel nélkül és
visszavonhatatlanul hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Zálogjogosult javára a
tulajdoni lap alapján III. rész 4. pont 45555/2007.06.27. határozat szám alatt
nyilvántartott 4. 127. 740, -Ft erejéig bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog az ingatlan-
nyilvántartásból törlésre kerüljön (törlési engedély).

Jelen okiratot dr. György Péter ügyvéd, a György Ügyvédi Iroda tagja (1136 Budapest,
Pannónia utca 19. 1. emelet 4. ) készítette és ellenjegyezte.

Pilisborosjenő, 2021. július 20.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Zálogjogosult

képviseletében: Tömöri Balázs polgármester

Ellenjegyzem:
dr. György Péter ügyvéd
György Ugyvédi Iroda
Kamarai azonosító szám: 36060997

1136 Budapest, Pannónia utca 19. I. em. 4.
Pilisborosjenő, 2021. július 20.





MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Golmitz-Varga Veronika Eszter (születési név: Varga Veronika
Eszter, születési hely, idő: Budapest, 1987. november 14., anyja neve: .................... lakcím:
1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 30., személyi igazolvány szám:.................. adóazonosítójel:
8441463085, állampolgársága: magyar állampolgár), és Golmitz Adám (születési név: Golmitz
Adám, születési hely, idő: Budapest, 1986. november 29., anyja neve: .................... lakcím:
2899 Naszály, Bem Józsefutca 32. személyi igazolvány szám: ................... adóazonosító jel:
8437962927, állampolgársága: magyar állampolgár), mint a Pest Megyei Kormányhivatal által
nyilvántartott Pilisborosjenő belterület, 584 helyrajzi szám alatti ingatlan Tulajdonosai, mint
kötelezettséget vállaló fél - a továbbiakban: Kötelezettséget vállaló fél

másrészről: Pilisborosjenő Község Önkormányzata (2097 Pilisborosjenö, Fő út 16;
Nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár; PIR száma: 734664; Adószáma: 15734666-2-13;
statisztikai számjele: 15734666-8411-321-13, törvényes képviselője: Tömöri Balázs
polgármester), mint Önkormányzat - továbbiakban: Önkormányzat.

Mindkét fél együtt a továbbiakban: Felek.

Fo almak:

felszíni csapadékvíz elvezető hálózat: Pilisborosjenö Lazareth hrsz. :526, 546, 560, 510, 572,
597, 630, 661, 689, 02/1. alatti, az Onkonnányzat tulajdonában álló utcákban kiépítésre kerülő
felszíni csapadékvíz elvezetésére szolgáló hálózat,
közúthálózat: Pilisborosjenő Lazarethhrsz.:526, 546, 560, 510, 572, 597, 630, 661, 689, 02/1.
alatti, az Onkonnányzat tulajdonában álló utcákban kiépítésre kerülő szilárd burkolatú közút,
közvüágítás hálózat: a Pilisborosjenő Lazareth hrsz: 526, 546, 560, 510, 572, 597, 630, 661,
689. utcákban kiépítésre kerülö közvilágítási hálózat, ideértve a fold alatt fütó vezetékeket és a
hozzájuk kapcsolódó vezeték áfrvezetési jogokat,
terület: Pilisborosjenő Lazareth elnevezésű település részén található 513. hrsz-töl 702 hrsz-ig
terjedö része az ott található utakkal együtt
ingatlanok: Pilisborosjenő Lazareth elnevezésű település részén található 513. hrsz-töl 702
hrsz-ig számozott beépítésre szolgáló telkek

PREAMBULUM

2004. március 25. napi keltezéssel területrendezési megállapodás (továbbiakban: 2004. évi
megállapodás) jött létre a Pilisborosjenő Lazareth terület tulajdonosai között, melyben az akkori
megállapodást aláíró tulajdonosok - a jogutódjaikra is kiterjedő hatállyal - kötelezettséget
vállaltak a belterületbe vonásra kerülő ingatlanok teljeskörű közművesítésére. A megállapodás
értelmében a közművesítési kötelezettség teljesítésére a tulajdonosok teljesítési segédet is

Golmitz-Varga Veronika Golmitz Ádám
Eszter

kötelezettséget vállaló felek

Pilisborosjenő Község Önkormányzata
képviseletében

Tömöri Balázs polgármester
ellenjegyzö

dr. Horti Istvánjegyző



igénybe vehettek. A tulajdonosok egy része által alapított Víziközmű Társulat a 2004. évi
megállapodásban foglalt közművesítési kötelezettség egyjelentős részét elvégezte, a fejlesztést
a tulajdonosok befizetéseiből finanszírozva. A Lazareth terület tulajdonosai a közvilágítás ún.
aktív oldala - vagyis a lámpaoszlopok -, és a szilárd burkolafaá út közút, alamint felszíni
csapadékvíz-elvezetést a közművesítési kötelezettségük körében már nem tudták teljesíteni.
Az Önkormányzatiiak szándékában áll a közműfejlesztés teljes körű befejezése, amennyiben
azt a terület tulajdonosai támogatják, térítés ellenében átvállalja a hátralévö közművesítési
feladatok elvégzését a tulajdonosoktól, azzal, hogy a közművesítés költségét a jelen
megállapodást aláíró tulajdonos területarányosan (a tulajdonában álló és az önkormányzatnak
leadott ajándék terület után) viseli.
Jelen megállapodás célja egyrészről aimak rögzítése, hogy a még hátralevő közművesítési
feladatok megvalósítása az aláírás pillanatában a feleket milyen megoszlásban terheli,
másrészről a területen elhelyezkedő ingatlanokat terhelő, a közművesítési kötelezettség
biztosítására bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjogok milyen feltételek mellett kerülhetnek
törlésre.

A még hátralevö közművesítési feladatok megvalósítása tekintetében az Onkormányzat a 2010.
év óta állami/önkormányzati tulajdonba vett vagyoni elemek fejlesztési költségeit (befizetéseit)
a jelen megállapodásban foglaltak szerint elismeri a tulajdonosok, vagy jogutódjaik javára.
Ennek megfelelően, a teljes közművesítési kötelezettség becsült, korábbi aktualizált
árajánlatok alapján, cca 1. 500. 000.000. -Ft értékű beruházásból az Onkormányzat - a terület
ingatlan tulajdonosaival létrehozásra kerülő egyedi szerződések alapján, és az abban foglaltak
szerint - átvállalhatja a 2004. évi Megállapodásból még fennmaradó közművesítési
kötelezettséget (közvilágítás aktív oldal, szilárd burkolatú közúthálózat, és felszíni
csapadékvíz-elvezetés), valamint ezek anyagi terheinek fedezetét képezö összegek beszedését,
miközben elismeri a már megvalósult és az államnak, illetve a Viziközmű Társulat által az
Onkonnányzat részére átadott közművesítési beruházást.

Szerződő felek rögzítik, hogy a fent hivatkozott 2004. évi megállapodás alapján egyrészről az
Önkormányzatot közművesítési kötelezettség a jelen megállapodás aláírásának időpontjában
nem terheli. Önkonnányzatot közművesítési kötelezettség átvállalásához a tulajdonosok által
kialakított, a közművesítési kötelezettség forrásának biztosításra kialakított ún. közös
tulajdonban álló ingatlanok Önkormányzat részére történö leadása és megállapodás megkötése
szűkséges azon tulajdonosok esetén is, akik a közös tulajdonú területtel rendelkeznek.

Jelen megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy a fent hivatkozott 2004. évi megállapodást
ismerik, azt magukra nézve is kötelezőnek fogadják el.

Felek kijelentik, hogy tekintettel arra, hogy a 2004. évi megállapodást a terület valamennyi
tulajdonosa aláírta, jelen megállapodás, az ebben foglalt felek között a 2004. évi megállapodás
kiegészítését jelenti.

Ajelen megállapodás - a benne foglalt kivételektől eltekintve - annak mindkét fél általi aláírása
napján válik hatályossá.

Golmitz-Varga Veronika Golmitz Adám
Eszter

kötelezettséget vállaló felek

Pilisborosjenő Község Önkormányzata
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II. Me álla odás az in atlant terhelő keretbiztosítéki 'o törléséről:

Felek ajelen szerzödés aláírásával megállapodnak abban, hogy a kötelezettséget áfrvállaló fél
jogelődjei a már időközben elkészült közművesítés megvalósítása érdekében a Pilisborosjenő
belterület, 584 helyrajzi szám alatti ingatlan után az Önkormányzat által - az alábbi
táblázatban foglaltak szerint - eUsmerten megfizetettek 3.552.778.-Ft, azaz HárommiUió-
ötszázötvenkettőezer-hétszázhetvennyolc forint összeget Pilisborosjenő Lazarét Vízközmű
Társulat számlájára közműfejlesztés céljára.

HRSZ Név Osztatía 1/l^s Hozzájárutá ̂ 2"" Osztatlan ^^"
nközös tetek sialap[nm] ^cg^ öeszámitás

584
584

GolmitzAdám
Imitz-Var aVeronikaEszt

ÚW
(300

403 )t)
40200

448
446

1778596
1 774 182

o

o

2 249 55Ü
2243968

A kötelezettséget átvállaló fél a fenti hrsz-t terhelő keretbiztosítéki jog törlése érdekében a
kötelezettséget vállal arra, hogy ajelen megállapodás aláírást követő legkésőbb 5 napon belül
Pilisborosjenő Község Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél 11742001-15441276-02130000
vezetett, elkülönített bankszámlájára, banki átutalással, minden költséglevonástól mentesen
megfízet további 4.493. 518. -Ft, azaz NégymiUió-négyszázkUencvenháromezer-
ötszáztizennyolc formt összeget, mely összeg az önkormányzati bankszámlán történő
jóváírással minősül teljesítettnek.

Az Onkonnányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti összeg bankszámlán történő j óvárását
követö legkésőbb 5 napoa belül kiadja a kötelezettséget átvállaló fél részére az ingatlan-
nyilvántartási jogszabályokban elöírt tartalommal a keretbiztosítéki jelzálogjog törlésére
vonatkozó töriési engedélyt 5 eredeti példányban. A keretbiztosítéki jelzálogjog
ingatlannyilvántartásból történö töröltetése a kötelezettséget átvállaló fél feladata és annak
költsége is a kötelezettséget átvállaló felet terheli.

III. Me álla odás a közművesítési kötelezettsé átváUalásáról:

Szerzödő felek rögzítik, hogy a megállapodás jelen pontja az alábbi esetekben lép hatályba:

Az Önkormányzat a még hátralevő közművesítési feladatokat akkor vállalja át, ha a területen
elhelyezkedö ingatlanok legalább 90%-nak tulajdonosaival - az önkonnányzat tulajdonában
álló ingatlanokat nem számítva - megállapodásra tud jutni a közművesítési feladatok
fínanszírozhatóságát illetöen. Ennek értelmében valamennyi, az Önkonnányzat és az egyes
tulajdonosok között létrehozásra kerülő megállapodás közművesítési kötelezettséget az
Onkormányzat részéröl átvállaló kikötése csak azzal egyidejűleg lép hatályba, hogy a fent írt
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többség által a 2004. évi megállapodást módosító szerződés aláírásra kerül. Szerződő felek a
félreértések elkerülés miatt rögzítik, hogy a 2004. évi megállapodást módosító szerződés
aláírása - ajelen megállapodástól függetlenül - az Önkormányzat és ajelen szerződés szerinti
hrsz Tulajdonosa(i) között is szükséges.
Az Önkormányzat fenntarja a jogot, hogy a fenti %-os értéknél alacsonyabb szerzödéskötési
hajlandóság esetén is értesítse az egyes, az Önkonnányzattal megállapodást kötő
tulajdonosokat, hogy a közművesítési kötelezettség átvállalása hatályba lépett.

Amennyiben a jelen szerződés jelen pontja nem lép hatályba, úgy a felek tudomásul veszik,
hogy az Önkormányzattal szemben a területet illetően semmilyen formában nem támaszthatnak
igényt a még hátralevő közművesítési kötelezettség teljesítésére, vagy ajelen megállapodás II.
fejezetében írt befizetés visszakövetelésére, vagy az annak elmulasztásából eredő bármilyen
jogcímen fennálló igényre, egyúttal tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás alapján
befízetésre kerülő összegek az ingatlanjukat terhelö keretbiztosítéki jelzálogjog ingatlan-
nyilvántartásból történő törölhetőségnek alapfeltételeként kerül az Önkonnányzat részére
megfizetésre.

A jelen megállapodást aláíró felek tudomásul veszik azt is, hogy abban a nem várt esetben, ha
a megállapodás jelen pontja nem lép hatályba, úgy a megállapodás II. fejezete alapján általa
megfizetésre került összeg visszatérítésére nem tarthat igényt, és erről a jelen megállapodás
aláírásával kifejezetten lemond, amennyiben a keretbiztosítékijelzálogjog törlési engedélye az
Önkonnányzat részéröl kiállításra került. Ebben az esetben az Önkormányzat arra vállal
kötelezettséget, hogy a befizetett összeget az elkülönített számlán kezeli, és kizárólag a terület
- és nem a község egyéb részei - közművesítésére fordítja abban az esetben is, ha azt nem az
Onkonnányzat valósítja meg.
Felek rögzítik azt is, hogy a kötelezettséget átvállaló fél minden további feltétel nélkül és
visszavonhatatlanul lemond ajelen megállapodás bármilyenjogcímen történö megtámadásának
jogáról is a megállapodás aláírásával.

Abban az esetben, ha a megállapodásjelen pontja a fentiekben részletezett módok valamelyikén
hatályba lép, a hatálybalépés napjával a tulajdonosokat terhelő közművesítési kötelezettséget
az Önkonnányzat a megállapodást aláíró tulajdonostól átvállalja, azzal, hogy amennyiben a
90%-os többségi támogatottság létrejöttével számított költségbecslés négyzetméter arányosan
kalkulált összege eltér ajelen megállapodás aláírásakor számított 9000Ft/m2 összegtől, úgy a
felek a különbözettel kötelesek a közművesítés megvalósításkor egymással az Onkormányzat
felhívásától számított 30 napon belül elszámolni.

A közművesítési kötelezettség átvállalása keretében az Önkormányzat vállalja a közvilágítási
hálózat kiépítésének befejezését, melynek árdekében beszerzési eljárás keretében fogja
kiválasztani és megrendelni az összeségében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó kivitelezőtöl - a
szakmai szempontok szerint indokolt mértékben felülvizsgálatra kerülö, és aktualizált tervek
alapján - a közvilágítási lámpaoszlopok felszerelését és az ehhez kapcsolódó egyéb munkáltok
elvégzését.

A közművesítési kötelezettség átvállalása keretében az Önkormányzat vállalja a szilárd
burkolatú közúthálózat, és az ehhez kapcsolódó felszíni csapadékvíz-elvezetés kiépítését,
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melynek érdekében közbeszerzési eljárás keretében fogja kiválasztani és megrendelni az
összeségében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó kivitelezőtől - a szakmai szempontok szerint
indokolt mértékben felülvizsgálatra kerülő, és aktualizált tervek alapján - a munkálatok
elvégzését.

rV. Me hatalmazáso ké viseleti 'o :

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselője külön Képviselőtestületi határozata alapján
köti meg. Az Önkormányzat részéről jelen megállapodás alapját a 2021. július 30. napján kelt
..... /2021. (yil. 30.) sz. KThatározatképezi.

Az Önkormányzat részéről Tömöri Balázs polgármester, mint az Önkormányzat törvényes
képviselője szavatolja, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez minden felhatahnazással
rendelkezik.

V. Ve es és záró rendelkezések:

Felek végleges és visszavonhatatlan megállapodást kötnek. Felek ennek érdekében rögzítik,
hogy a jelen megállapodást teljes terjedelmében a kölcsönös érdekeikkel, és a telq)ülési
közérdekkel összhangban állónak, arányosnak és méltányosnak ismerik el. Ezért azt a jelen
megállapodásban meghatározottak szerint maradéktalanul betartják, és a megállapodás
aláírásával egyidejűleg kölcsönösen lemondanak annak megtámadásijogáról.

Felek ajelen megállapodást - a kötelezettséget átvállaló fél által vállalat befizetési összegre is
tekintettel - közzé tehetik. Ermek során egymásjogos érdekeit nem sérthetik.

Jelen megállapodást a felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. Felek
megállapodnak, hogy ajelen megállapodással kapcsolatos jognyilatkozataik kizárólag írásbeli
alakszemség mellett érvényesek.

Amennyibenjelen megállapodás egyes rendelkezései teljesen vagy részben érvénytelenek lennének,
az nem érinti a megállapodás többi részének érvényességét. A felek a jelen pont szermti esetre
kötelezettséget vállalnak, hogy a megállapodást a preambulumban leírtjogi cél elérése érdekébea, a
cél eléréséhez szükséges mértékben módosítják.

Pilisborosjenö, 2021. július 20.

Mellékletek:

1. A 2004. évi megállapodás
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