
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2022. november 2–ai ülésére 
 

Tárgy: Javaslat a 714 Hrsz-re vonatkozó együttműködési megállapodás és ajándékozási 

szerződés elfogadására 
 

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester 

 

Készítette: dr. Horti István jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési 

Bizottság, 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 

     

 

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  

  

igen X 

nem  

 

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
1 

 
Megfelelő rész X-szel kitöltendő.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 62/2022. (VI. 15.) KT határozatának a 2-es és 3-as pontjában az 

alábbiakról határozott: 

 

"Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2. Felkéri a Polgármestert és dr. György Péter ügyvédet, hogy a TRSZ-ben felajánlott építési 

telek ajándékozási szerződésének megkötése előtt pontosítsák a tulajdonosokkal a felajánlott 

ingatlant, annak méretét, értékét és ezt követően a véleményük ismertetésével a Polgármester 

terjessze támogató vagy elutasító javaslatát a Képviselőtestület elé. 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a 714/1-10 hrsz-ú telektömb megvételéről folytasson további 

tárgyalást a tulajdonosok képviselőjével. A tárgyalások során legyenek figyelemmel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés 

rendelkezésére, miszerint "Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a 

törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladatás hatáskörök ellátását, finanszírozása a 

saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. A 

tárgyalásokat követően a véleményük ismertetésével a Polgármester terjessze támogató vagy 

elutasító javaslatát a Képviselő-testület elé 

 

Felelős: Polgármester, dr. György Péter ügyvéd 

Határidő: 2022. augusztus 31." 

 

A kért tárgyalások megtörténtek, melynek eredményeként dr György Péter önkormányzatunk 

ügyvédje elkészítette az "Együttműködési Megállapodást a Pilisborosjenő 714/1-10 hrsz-ú 

ingatlanokat érintő közmű-, és út kivitelezése tárgyában", valamint az "Ingatlan Ajándékozási 

Szerződést".  

Tekintettel arra, hogy a Felek és azok jogi képviselőik is elfogadják a két szerződést, javaslom 

én is, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatról 

támogatólag dönteni szíveskedjenek. 

 

Pilisborosjenő, 2022. október 18. 

 

 

Tömöri Balázs 

polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1) Jelen határozat mellékletét képező "Együttműködési Megállapodás a Pilisborosjenő 

714/1-10 hrsz-ú ingatlanokat érintő közmű-, és út kivitelezése tárgyában" elnevezésű és 

"Ingatlan Ajándékozási Szerződés" elnevezésű okiratokat elfogadja. 

 

2) Felhatalmazza a Polgármestert az 1) pontban megnevezett Együttműködési 

Megállapodás és Ajándékozási szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. november 15. 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 


