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Tisztelt Képviselő-testület

A lazareti tulajdonosok egyre nagyobb számban jelentkeznek, hogy kifizetnék a közművesítési
kötelezettségüket, aláímák az Onkormányzattal az erre vonatkozó szerződést, ezt követöen pedig
az Onkonnányzat adja ki ajelzálogra a törlési engedélyt.

A Covid veszélyhelyzet alatt kialakításra került ezen ügyletekre egy standard szöveg, mellyel a
Megállapodásokat, Jelzálogjog törléseket, és az esetenként felmerülő, az Onkormányzat javára
szóló standard Ajándékozási szerződések szövegét Képviselö-testület a 63/2021. (Vll. 30.) KT
határozattal hagytajóvá, hatalmazta fel a polgármestert - annak hiányában az alpolgármestert - a
szerződések aláírásra általánosjelleggel.

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján dr. György Péter Onkonnányzatunk ügyvédje a
Megállapodást - mely kitér az ingatlant terhelö keretbiztosítéki jog törlésére, valamint a
közművesítési kötelezettség átvállalására - átdolgozta.

Az új, módosított szövegű TRSZ csak a III. fejezetben módosul. A köimyebb kezelhetöség miatt
pedig készített egy előttte/utána összehasonlítást, kéthasábos fonnában, mely az alábbiakat
tartalmazza:

JELENLEGI JÖVÁHAGYOTT SZÖVEG ÜJ JAVASLAT

III. Me álla odás a közművesítési
kötelezettsé átvállalásáról:

Szerződő felek rögzítik, hogy a megállapodás
jelen pontja az alábbi esetekben lép hatályba:
Az Onkormányzat a még hátralevő
közművesítési feladatokat akkor vállalja át,
ha a területen elhelyezkedő ingatlanok
legalább 90%-nak tulajdonosaival - az
önkonnányzat tulajdonában álló ingatlanokat
nem számítva - megállapodásra tud jutni a
közművesítési feladatok finanszírozhatóságát
illetően. Ennek értelmében valamennyi, az
Onkormányzat és az egyes tulajdonosok
között létrehozásra kerülő megállapodás
közművesítési kötelezettséget az
Önkormányzat részéről áfrvállaló kikötése
csak azzal egyidejűleg lép hatályba, hogy a
fent írt többség által a 2004. évi
megállapodást módosító szerzödés aláírásra
kerül. Szerződö felek a félreértések elkemlés

miatt rögzítik, hogy a 2004. évi
megállapodást módosító szerződés aláírása -
a jelen megállapodástól függetlenül - az
Onkormányzat és a jelen szerzödés szerinti
hrsz Tulajdonosa(i) között is szükséges.
Az Onkormányzat fenntarja a jogot, hogy a
fenti %-os értéknél alacsonyabb
szerzödéskötési ha'landósá esetén is

III. Me álla odás a közművesítési
kötelezettsé átvállalásáról:

Az Onkormányzat a még hátralevő
közművesítési feladatokat a Tulajdonostól
átvállalja.

A tulajdonos a közművesítési feladatok
átvállalására tekintettel tudomásul veszi, hogy
az Onkormányzattal szemben a területet
illetöen semmilyen formában nem támaszthat
igényt a még hátralevő közművesítési
kötelezettség teljesítésére, vagy a jelen
megállapodás II. fejezetében írt befizetés
visszakövetelésére. Egyúttal tudomásul veszi a
Tulajdonos, hogy ajelen megállapodás alapján
befizetésre kerülö összeg az ingatlant terhelő
keretbiztosítéki jelzálogjog ingatlan-
nyilvántartásból történö törölhetöségnek
alapfeltételeként kerül az Onkormányzat
részére megfizetésre.

A jelen megállapodást aláíró felek tudomásul
veszik azt is, hogy a megállapodás II. fejezete
alapján a Tulajdonos az általa megfizetésre
került összeg visszatérítésére nem tarthat
igényt, és erről ajelen megállapodás aláírásával
kifejezetten lemond, amennyiben a
keretbiztosítéki "elzálo 'o törlési en edél e az



értesítse az egyes, az Onkormányzattal
megállapodást kötő tulajdonosokat, hogy a
közművesítési kötelezettség átvállalása
hatályba lépett.
Amennyiben a jelen szerzödés jelen pontja
nem lép hatályba, úgy a felek tudomásul
veszik, hogy az Onkormányzattal szemben a
területet illetően semmilyen formában nem
támaszthatnak igényt a még hátralevő
közművesítési kötelezettség teljesítésére,
vagy a jelen megállapodás II. fejezetében írt
befizetés visszakövetelésére, vagy az annak
elmulasztásából eredő bánnilyen jogcímen
fennálló igényre, egyúttal tudomásul veszik,
hogy ajelen megállapodás alapján befizetésre
kerülő összegek az ingatlanjukat terhelő
keretbiztosítéki jelzálogjog ingatlan-
nyilvántartásból történö törölhetöségnek
alapfeltételeként kerül az Onkormányzat
részére megfizetésre.
Ajelen 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 megfízetésre került összeg
visszatérítésére nem tarthat igényt, és erről a
jelen megállapodás aláírásával kifejezetten
lemond, amennyiben a keretbiztosítéki
jelzálogjog törlési engedélye az
Önkormányzat részéről kiállításra került.
Ebben az esetben az Önkonnányzat 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 Tulajdonos
minden további feltétel nélkül és

visszavonhatatlanul lemond a jelen
megállapodás bánnilyen jogcímen történő
megtámadásának jogáról is a megállapodás
aláírásával.

Abban az esetben, ha a megállapodás jelen
pontja a fentiekben részletezett módok
valamelyikén hatályba lép, a hatálybalépés
napjával a tulajdonosokat terhelö
közművesítési kötelezettséget az
Onkormányzat a megállapodást aláíró
tilajdonostól átvállalja, azzal, hogy
amenn iben a 90%-os többsé i

Onkormányzat részéről kiállításra keriilt.
Ebben az esetben az Onkormányzat 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.

Amennyiben a jelen megállapodás II. fejezete
alapján a Tulajdonos az ott rögzített fizetési
kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz és
a külön íven szövegezett ajándékozási
szenödés keretében az osztatlan közös

tulajdonban álló lazaretí ingatlanjaiban levo
tulajdoni hányadait maradéktalanul az
Onkormányzatnak ajándékozza, arra az esetre
az Onkomiányzat kijelenti, hogy a
Tulajdonossal szemben a lazareti ingatlanok
közművesítési kötelezettsége tekintetében
további igényt (pl: további befizetési
kötelezettség, telek-leadási kötelezettség stb)
nem tart fenn.

Felek rögzítik azt is, hogy a mindkét fél minden
további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul

lemond a jelen megállapodás bámülyen
jogcímen történö megtámadásának jogáról is a
megállapodás aláírásával.

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



támogatottság létrejöttével számított
költségbecslés négyzetméter arányosan
kalkulált összege eltér a jelen megállapodás
aláírásakor számított 9000Ft/m2 összegtől,
úgy a felek a különbözettel kötelesek a
közművesítés megvalósításkor egymással az
Onkormányzat felhívásától számított 30
napon belül elszámohú.
A közművesítési kötelezettség átvállalása
keretében az Onkonnányzat vállalja a
közvilágítási hálózat kiépítésének
befejezését, melynek érdekében beszerzési
eljárás keretében fogja kiválasztani és
megrendelni az összeségében legkedvezöbb
ajánlatot benyújtó kivitelezőtől - 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 Onkormányzat vállalja a szilárd
burkolatú közúthálózat, és az ehhez
kapcsolódó felszíni csapadékvíz-elvezetés
kiépítését, melynek érdekében közbeszerzési
eljáráS keretében fogja kiválasztani és
megrendelni az összeségében legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó kivitelezötől - a szakmai
szempontok szerint indokolt mértékben
felülvizsgálatra kerülö, és aktualizált tervek
ala 'án - a munkálatok elvé ését.

Javaslom ezzel egyidejűleg az 537 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó - már az új elvek szerint készült -
Megállapodást is fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület.

Kérem, hogy a mellékelt dokumentumokat ismeq'ék meg, s a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjenek.

Pilisborosjenő, 2022. november 10.
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HATÁROZATIJAVASLAT

Piüsborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Pilisborosjenö Lazaret településrészen ingatlan
tulajdonjoggal rendelkező tulajdonosokkal - amennyiben azok kifizetik a közművesítési
kötelezettségüket - Településrendezési szerződést kössön, Lazareti közös tulajdonban lévö
íngatlanok tulajdoni hányadának Önkormányzat részére történő ingyenes felajánlását
elfogadhassa, ezekre ajándékozási szerződést kössön, és az ingatlanokat terhelöjelzálogra
a törlési engedélyt adjon ki a 63/2021. (VII. 30. ) KT határozatban foglalt tartalommal
szemben az alábbi szövegezés mellett:

63/2021. (VII. 30. ) KThatározattal
JÓVÁHAGYOTT SZÖVEG ÜJ JAVASLAT

III. Me álla odás a közművesítési
kötelezettsé átvállalásáról:

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 elhelyezkedő ingatlanok
legalább 90%-nak tulajdonosaival - az
önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat
nem számífrva - megállapodásra tud jutni a
közművesítési feladatok finanszírozhatóságát
illetően. Ennek értelmében valamennyi, az
Onkormányzat és az egyes tulajdonosok
között létrehozásra kerülö megállapodás
közművesítési kötelezettséget az
Önkormányzat részéről átvállaló kikötése
csak azzal egyidejűleg lép hatályba, hogy a
fent írt többség által a 2004. évi
megállapodást módosító szerződés aláírásra
kerül. Szerzödö felek a félreértések elkerülés
miatt rögzítik, hogy a 2004. évi
megállapodást módosító szerződés aláírása -
a jelen megállapodástól függetlenül - az
Onkonnányzat és a jelen szerződés szerinti
hrsz Tulajdonosa(i) között is szükséges.
Az Onkonnányzat fenntarja a jogot, hogy a
fenti %-os értéknél alacsonyabb
szerződéskötési hajlandóság esetén is
értesítse az egyes, az Onkormányzattal
megállapodást kötő tulajdonosokat, hogy a

III. Me álla odás a közművesítési
kötelezettsé átváUalásáról:

Az Önkormányzat a még hátralevő
közművesítési feladatokat a Tulajdonostól
átvállalja.

A tulajdonos a közművesítési feladatok
áfrvállalására tekintettel tudomásul veszi, hogy
az Onkormányzattal szemben a területet
illetően semmilyen fonnában nem támaszthat
igényt a még hátralevő közművesítési
kötelezettség teljesítésére, vagy a jelen
megállapodás II. fejezetében írt befízetés
visszakövetelésére. Egyúttal tudomásul veszi a
Tulajdonos, hogy ajelen megállapodás alapján
befizetésre kerülö összeg az ingatlant terhelő
keretbiztosítéki jelzálogjog ingatlan-
nyilvántartásból történő törölhetöségnek
alapfeltételeként kerül az Onkormányzat
részére megfizetésre.

A jelen megállapodást aláíró felek tudomásul
veszik azt is, hogy a megállapodás II. fejezete
alapján a Tulajdonos az általa megj5zetésre
került összeg visszatérítésére nem tarthat
igényt, és erröl ajelen megállapodás aláírásával
kifejezetten lemond, amennyiben a
keretbiztosítékijelzálogjog törlési engedélye az
Önkormányzat részéröl kiállításra került.
Ebben az esetben az Onkormányzat arra vállal
kötelezettsé et, ho a befizetett össze et az



közművesítési kötelezettség átvállalása
hatályba lépett.
Amennyiben a jelen szerződés jelen pontja
nem lép hatályba, úgy a felek tudomásul
veszik, hogy az Onkormányzattal szemben a
területet illetöen semmilyen formában nem
támaszthatnak igényt a még hátralevő
közművesítési kötelezettség teljesítésére,
vagy a jelen megállapodás II. fejezetében írt
befizetés visszakövetelésére, vagy az annak
elmulasztásából eredö bánnilyen jogcímen
fennálló igényre, egyúttal h.idomásul veszik,
hogy ajelen megállapodás alapján befizetésre
kerülö összegek az ingatlanjukat terhelö
keretbiztosítéki jelzálogjog ingatlan-
nyilvántartásból történő törölhetőségnek
alapfeltételeként kerül az Onkonnányzat
részére megfizetésre.
Ajelen 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 megfízetésre került összeg
visszatérítésére nem tarthat igényt, és erröl a
jelen megállapodás aláírásával kifejezetten
lemond, amennyiben a keretbiztosítéki
jelzálogjog törlési engedélye az
Onkormányzat részéröl kiállításra került.
Ebben az esetben az Onkormányzat arra
vállal kötelezettséget, hogy a befizetett
összeget az elkülönített számlán kezeli, és
kizárólag a terület - és nem a község egyéb
részei - közmüvesítésére fordítja abban az
esetben is, ha azt nem az Onkormányzat
valósítja meg.
Felek rögzítik azt is, hogy a Tulajdonos
minden további feltétel nélkül és

visszavonhatatlanul lemond a jelen
megállapodás bármilyen jogcímen történő
megtámadásának jogáról is a megállapodás
aláírásával.

Abban az esetben, ha a megállapodás jelen
pontja a fentiekben részletezett módok
valamelyikén hatályba lép, a hatálybalépés
napjával a tulajdonosokat terhelő
közművesítési kötelezettséget az
Onkormányzat a megállapodást aláíró
tulajdonostól átvállalja, azzal, hogy
amennyiben a 90%-os többségi
támogatottság létrejöttével számított
költsé becslés né zetotnéter arán osan

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.

Amennyiben a jelen megállapodás II. fejezete
alapján a Tulajdonos az ott rögzített fízetési
kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz és
a külön íven szövegezett ajándékozási
szerzodés keretében az. osztatlan közös

tulajdonban álló lazaretí ingatlanjaiban levö
tulajdoni hányadait maradéktalanul az
Onkormányzatnak ajándékozza, arra az esetre
az Onkormányzat kijelenti, hogy a
Tulajdonossal szemben a lazareti ingatlanok
közművesítési kötelezettsége tekintetében
további igényt (pl: további befizetési
kötelezettség, telek-leadási kötelezettség stb)
nem tart fenn.

Felek rögzítik azt is, hogy a mindkét fél minden
további feltétel nélkül és visszavoiihatatlanul

lemond a jelen megállapodás bármilyen
jogcímen történő megtámadásának jogáról is a
megállapodás aláírásával.

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



kalkulált összege eltér a jelen 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 Onkormányzat vállalja a
közvilágítási hálózat kiépítésének
befejezését, melynek érdekében beszerzési
eljárás keretében fogja kiválasztani és
megrendelni az összeségében legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó kivitelezötől - a szakmai
szempontok szerint indokolt mértékben
felülvizsgálatra kerülő, és aktualizált tervek
alapján - a közvilágítási lámpaoszlopok
felszerelését és az ehhez kapcsolódó egyéb
munkáltok elvégzését.
A közművesítési kötelezettség átvállalása
keretében az Onkormányzat vállalja a szilárd
burkolatú közúthálózat, és az ehhez
kapcsolódó felszíni csapadékvíz-elvezetés
kiépítését, melynek érdekében közbeszerzési
eljárás keretében fogja kiválasztani és
megrendelni az összeségében legkedvezöbb
ajánlatot benyújtó kivitelezőtől - a szakmai
szempontok szerint indokolt mértékben
felülvizsgálatra kerülő, és aktualizált tervek
ala 'án - a munkálatok elvé ését.

2) Felhatalmazza a Polgármester, az előterjesztés mellékletét képezö, Pilisborosjenő 537
Hrsz-ú ingatlanra vonatkozó Megállapodás aláírására.
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