
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
AKÉPVISELŐ.TESTÜLET

2022. december 7-ei soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat 3143/2 hrsz-ú intézményi besorolású ingatlan cseréjére

Előterjesztő: Dr. Horti Istvánjegyzö

Készítette: Tömöri Balázs Polgánnester

Előzetesen tárgyalja: Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjeszíést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

DMegfelelő rész X-szel kitöltendő.



Tisztelt Képviselő-testület!

Dani Sándomé, Budai Tégla ZRT vezérigazgatója levélben kereste meg Onkormányzattmkat
a Téglagyári úti ingatlanok rendezése érdekében. Levelében kifejtette, hogy a mind két fél
szükségesnek tartja Pilisborosjenö Község településrendezési eszközeiben a téglagyár-
Malomdűlő településrészre meghatározott fejlesztések megvalósításához ffiződő települési
érdekekre tekintettel az e településrészen lévő lakó és nem lakó rendeltetésű területek zöld
védősáwal elhatárolását. Ugyanezen okokból az Onkormányzat meg kívánja szerezni a
3143/2 hrsz-ú 12 304 m2 területű Lm3 intézményi övezeti besorolású ingatlan tulajdonjogát.
Utóbbira az önkormányzatnak elégséges pénzeszköze nem áll rendelkezésre, de
portfóliójában a település más részén vannak olyan összközműves, hasznosításra kész
elidegeníthető ingatlanok, amelyekből kiválasztható a 3143/2 hrsz-ú értékével arányos értékű
megfelelő telek, amelyet cserébe fel tud ajánlani a számára fontos ingatlan tulajdonjoga
ellenében. Budai Tégla ZRT támogatja az Onkonnányzat településfejlesztési céljainak
megvalósítását, lehetségesnek tartja a tulajdonában álló ingatlan önkonnányzatra áü-uházását
értékarányos cseréjével.

Az Onkonnányzat a fenti ingatlanért cserébe felajánlja a Pilisborosjenő - Lazaret
településrészi - 660 helyrajzi számú kivett, beépítetlen, 952 m2 területű Önkormányzati
tulajdonú ingatlant

A HESZ szerint:

Az építési telek a kertvárosias, Lazaret, fejlesztési terület (LA-f-3) jelű építési övezetében
fekszik, ahol

a kialakítható legkisebb telek mérete 800 m2
- a beépítés módja szabadonálló
- a beépítés legnagyobb mértéke 20 %
- az épületmagasság legnagyobb mértéke 5,0 méter
- a zöldfelület legkisebb mértéke 60 %
- a szintterület mutató legnagyobb mértéke 35 %

- kialakífható legkisebb telekszélesség 20 méter.

28. §
(2) A fejlesztési teriiletek előkertje, hátsókertje 5 m, kivéve, ha az övezeti előírások másképp
rendelkeznek.

(3) Az elökertben csak kerítés, kerítéskapu, kerítéssel egybeépített hulladéktartály tároló és tető
és terepszint alatti építmény építhető.

33. §
(1) Lakóterületeken épületenként két lakás létesítíietö
(7) Az LA-f-3, LA-b-1, LA-b-2, LA-b-3, LA-b-4, LA-b-5 építési övezetekben egynél több
lakást tartalmazó épületekben, lakásonként legalább 20 m2-es zárt - a főépítmény határoló
falain belül elhelyezett - személygépkocsi tárolót kell létesíteni az OTEK-ban előírt
megközelítési előírások betartásával. Epületen belülijármü közlekedő útvonal tervezése esetén
legalább 15 m2-es gépkocsi állásokat kell biztosítani.



Jelen előterjesztés mellékleteként csatolom a csereszerződés tervezetét, mely a Felek a
cserével kapcsolatos jogviszonyuk létrejöttét és tartalmát szabályozzák.

A két ingatlanra megrendeltük az értékbecslést, mely a Bizottsági és a Képviselő-testületi
ülésekre rendelkezésre fog állni.

Kérem, hogy az elöterjesztést megtárgyalni és a határozatijavaslatról dönteni szíveskedjenek!

Pilisborosjenö, 2022. november 25.
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Mellékletek:
1. Csereszerzödés

2. Felajánló levél



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) hozzájáml

a) BUDAI TEGLA ZRT 1/1 arányú tulajdonát képezi a Pilisborosjenő 3143/2 hrsz-ú
12 304 m2 területű belterületi beépítetlen, Lm3 intézményi övezetbe sorolt ingatlan,
amely a természetben Pilisborosjenő, Téglagyári út mentén található és a

b) Az Pilisborosjenö Község Onkonnányzat 1/1 arányú tulajdonát képezi a Pilisborosjenő
660 hrsz-ú 952 m2 területű belterületi beépítetlen, LA-f-3 lakó építési övezetbe sorolt
ingatlan, amely a természetben Pilisborosjenő, Lazaret településrészen található. A telek
összközműves, szilárdburkolatú útról nem megközelíthető, beépítetlen.

1/1 hilajdonjogát cseréjéhez.

2) Jelen elöterjesztés mellékletét képező cserszerződésben

a) BUDAI TÉGLA ZRT kijelenti, hogy az 3143/2 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdonjogát
átruházza az Pilisborosjenö Község Önkormányzatára, amely kijelenti, hogy azt 1/1
arányban tulajdonba veszi cserejogcímén.

b) Pilisborosjenő Község Onkormányzata kijelenti, hogy az 660 hrsz-ú ingatlant a BUDAI
TEGLA ZRT tulajdonába adja a 3143/2 hrsz-ú ingatlan ellenértékeként, a BUDAI
TEGLA ZRT kijelenti, hogy az 660 hrsz-ú ingatlant tulajdonba veszi az 3143/2 hrsz-ú
ingatlan ellenértékeként cserejogcímén.

c) Felek az elcserélt ingatlanok értékét az Pilisborosjenö Község Önkormányzata
megbízása alapján, az általa készített értékbecslés figyelembevételével egyezőnek .. ...,-
Ft, azaz: .... forint összegben fogadják el, ezért közöttük ezért az ingatlanok
tulajdonjogának elcserélését meghaladó kötelezettség, illetve követelés nem keletkezik
a jelen ügylet kapcsán. Felek tudomásul veszik, hogy a beépítetlen építési telkek az
áfatörvény alapján adókötelesek.

3) Felhatalmazza a Polgármester jelen előterjesztés mellékletét képező cserszerződés
aláírására.

4) Felkéri dr. György Péter ügyvédet, hogy gondoskodjon az ingatlannyilvántartásba történő
bejegyzésről.

Felelös: Polgánnester, dr. György Péter ügyvéd
Határidő: 2023. január 31


