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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Onkormányzat 29/2002 III. 27. határozatával elfogadta a Településszerkezeti Tervet, amely
tárgyi ingatlanok területére lakó övezetetjelöl ki. A 3321 - 3324 hrsz. -ú telkek h.ilajdonosai és
az Onkormányzat 2014. január 31-én Településrendezési Szerződést kötöttek, amelyetjelen

Szerződés aláírásával felbontanak. Szerződő Felek kijelentik, hogy ezzel kapcsolatban a
továbbiakban egymással szemben semmilyen követelést nem támasztottak.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2015 (X. 29. ) rendeletével elfogadta a területre
vonatkozó hatályos Szabályozási Tervet.

A 2016 október 15. -én a Szerződö Felek között létrejött TRSZ 027 megnevezésű szerződés
ellehetetlenült a Pest Megyei Kormányhivatal 10.019/2018 számú határozata miatt, mely a
027/8-9 hrsz.-ú földterületek művelési ágból való kivonását nem engedélyezte.
(1. sz. MeUéklet)

Az aláírt szerződés III. 4. pontja alapján új szerződéses konstrukciót kellett kidolgozni, fentiek
miatt szerződö felek a 2016 okt. l5. -en kötött TRSZ 027 nevű szerződést felbontották és a 2019.

augusztus 19. napjával dr. Fullér Krisztina közjegyző elött egységes szerkezetbe foglalva újra
kötötték, azzal, hogy egymás felé a szerződés aláírásáig terjedő időszakra követelést nem
támasztanak.

A szerződés az önkormányzat részére hátrányos volt ezért az újonnan megválasztott képviselö-
testület új tárgyalásokat kezdeményezett a szerződést aláíró felekkel egyrészt az
önkormányzatot terhelö kötbér, másrészt a beépíteni tervezett lakóegységek tekintetében.

Jelen szerződésben az Onkormányzat visszavonhatatlan egyoldalú kötelezettséget vállal a
2079/1-18. hrsz-ú számú építési telkek mindenkori tulajdonosai javára a tulajdonukban álló
ingatlanok területére vetítve

20.000 Ft/m2 kötbér megfizetésére köteles az Onkormányzat amennyiben:
az Onkormányzat a LAb2 és a LAb3 övezetek a szerződés aláírásakor hatályos
HÉSZ-ben rögzített építési mutatóit 7 éven belül megváltoztatja;
a szerződés tárgyát képező ingatlanokra az Önkonnányzat változtatási,
telekalakítási, vagy építési tilalmat rendel el
egyértelműen, bizonyítható módon és felróhatóan megakadályozza, vagy
véglegesen meghiúsítja az ingatlanok közművekkel, utakkal és közvilágítással
való ellátását;

Az Önkormányzat az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni.

IV. 3.-4. pontban vállalt közművesítési kötelezettségét határidőre nem teljesíti;
abban az estben az elmaradt közművesítési feladat jelen TRSz elfogadásának
alapján szolgáló előterjesztésben részletezett közművesítési költségének terület
arányos összege.
a szerződéskötéskor hatályos, 22/2017. (XI. 17. ) számú helyi adórendelet 14. §
szerinti telekadó mentességre vonatkozó rendelkezéseit 4 éven belül
megváltoztatja, vagy eltörli. abban az estben a kötbér mértéke a hátralévő
idöszakra az érintett ingatlanra vonatkozó fízetendö telekadó összege.



számszerűsítve ez a kötbér maximálisan 469. 380. 000 Ft. A közművesítés elmaradása esetén

fizetendő kötbér az előterjesztésben nevesített 109. 000. 000 Ft volt.

Jelen szerzödés mellékletét képezö telepítési tanulmánytervben (szintén csatolva) szereplő
lakóegységek száma:

31 db ikerházban 62 lakóegység

3 db 4 lakásos társasházban 12 lakóegység

2 db minimum 15 lakásos társasházban minimum 30 lakóegység

Osszesen 104 lakóegység

Az új telepítési tanulmánytervben 50 lakóegység szerepel, lakóegységenként legalább 800
nm telekméret mellett, plusz az önkormányzati telkeken az önkormányzat döntése alapján
annyi, amennyit az önkormányzat akar, mert a Tbl társasházi besorolású telek önkonnányzati
tulajdonban lesz, akár át is sorolható más övezetbe.

A 2019-ben megkötött TRSZ sok szempontból kedvezőtlen volt az Önkonnányzat számára,
amit az akkori KT döntés előtt a 2097 Csoport Egyesület hivatalosan isjelzett az önkormányzati
képviselők felé. Leginkább hátrányos elemek a szerződésben:

1. Az Önkormányzat vállalta a terület közművesítését úgy, hogy arra sem műszakilag sem
pénzügyileg nem volt meg a kívánt fedezet.

2. A szerzödésben rögzített közműveszítési költség már az aláíráskor nagymértékben
alábecsült volt (109 millió forint a cc. 4HA esetén), ami ráadásul a szerzödéskötés óta
folyamatosan emelkedő kivitelezési árak mellett hónapról-hónapra egyre inkább eltér a
valóságtól.

3. A projekt gazdaságosságát az biztosította volna, ha az Önkonnányzat a területen
soklakásos társasházak épített, ami azonban tovább fokozná a falu infi-astruktárájára
nehezedő nyomást.

4. A projekt másik remélt bevételi lába további szántó besorolású területek önkormányzati
kézbe kerülése lett volna, ami nyilvánvalóan csak akkor képez komoly vagyonelemet,
ha a késöbbiekben ezek is belterületbe vonásra kerültek volna, ami a 3. pontban írt
nyomást tovább erősíti.

5. Közokiratba foglaltan, azaz azonnal behajthatóan, 109. 000. 000 Ft kötelezettséget rótt a
szerződés az Önkormányzatra a közművesítés csúszása esetén.

6. Szintén közokiratba foglaltan - a telkek teljes értékét magukba foglaló, akkori értékben
469. 380. 000 kötbér terheli az Önkonnányzatot, ha bármilyen módon eltérést javasol a
Telepítési Tanulmánytervben foglaltakhoz képest.

A 2019-es önkormányzati választásokat követöen felállt Képviselö-testület célja az volt, hogy
egy partneribb, a település érdekeit is szem előtt tartó új szerzősét tudjon kötni a beruházókkal.
Szerencsére ebben a terület talajdonosai partnerek voltak, így elkészült a terület
fejlesztési koncepciójának új szempontok szerinti átdolgozása melyből az egyeztetések
született az alábbi TRSZ.

Az új megállapodás az alábbi szempontokban kedvezőbb a település számára:

1. A közművesítést a terület tulajdonosai vállalják, így nem ró teljesíthetetlen terhet az
Önkormányzatra. A közművesítés pénzügyi kockázata is a beruházónál van.



2.

4.
5.

Az Önkonnányzat hozzájut 2000 m2 belterületi, akár társasház építésére is alkaünas
területhez, de a projektben nem szükséges ezeket megépítenie, így növelve a
népességszámot
A beépítendö területen a házak (és így a betelepülő családok) száma az eredeti 2019-es
megállapodáshoz képest nagyjából 50%-ra csökkent, azaz fele akkora a projekt
lakosságszám növelő hatása, mint a korábbi szerződés szerint.
A projektből kikerültek a további szántó besorolású területek bevonása célzó elemek.
A szerződésben rögzített kötbér valóban csak indokolt, a beruházást ellehetetlenítő
esetekre vonatkozik, az Onkonnányzat mentesül a jelenlegi TRSZ túlzó és sokkal
szabadabban értelmezhetö közel 500 milliós kötbérének fenyegetettsége alól.

Összességében a Képviselő-testület elé kerülö TRSZ - összhangban a választási programban
megfogalmazottakkal - egy alacsony lakosságszám növekedéssel járó, további belterületbe
vonásokat nem eredményezö, az Önkormányzatra pénzügyi kockázatot nem jelentő
szerzödéssé tudta a Tulajdonosokkal közös tárgyalások során átforgatni az eredeti TRSZ-t.

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület támogassa a 027 TRSZ módosítását.

Pilisborosjenő, 2021. november 23. ^wö^
^ &. ^

'^1
Tömöri Balázs,
polgármester

Melléklet:
- Pest Megyei Kormányhivatal 10.019/2018 számú határozata

027 TRSZ 2019-ben aláírt, jelenleg hatályos változata
027 TRSZ terveztt módosítása



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testülete

1. Elfogadja a jelen előterjesztés melléklében szereplő "Településrendezési szerződés 027
hrsz egységes szerkezetben (tervezet)" című megállapodást.

2. Felhatalmazza a polgánnestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Tömöri Balázs polgánnester
Határidö: 2022. december 31.





PESTMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

PiifSborosjecsö
ÍÍrkezeít: 20197ÁÍ
'"Í^L.^fT
. Előirat

f^ármssteri Hivatal

Tárgy: Darabos György és Pílisborosjenö Község Ügyiratszám:10.019/2018.
Önkormányzat Polgármesterének fellebbezése a Hiv. szám: -
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának Ogyintéző: Fülöpp Éva
10.247-5/2018. számú döntése ellen Telefon: (06 1) 236 4141

Melléklet: -

Darabos György 5600 Békéscsaba, Batthyány út 17. szám alatti lakos és Pilisborosjenő Község
Önkormányzat Polgármesterének (2097 Pilisborosjenő, Fö utca 16.) kérelme alapján indult fellebbezési
eljárásban, a Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.247-5/2018. számú határozatának
félülvizsgálata ügyében, a következő döntést hoztam.

HATÁROZAT

A Budakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala 10.247-5/2018. számú határozatát az alábbiak szerint
részben

megváltoztatom

A Pilisborosjenő külterületén fekvö(^27/1-3 l^sz-ú, összesen 9028 m nagyságú, 16,43 Ak értékű, 6.
minőségi osztályba sorolt, szántójinflíelésr^gban nyllvántartott termőföldterület lakóövezeti fejlesztés
céljára történő más célú hasznosftását és egyben belterületbe vonását engedélyezem.

A Pilisborosjenő külterületén fekvö 027/8-9 hrsz-ú, összesen 1 ha 8366 m2 nagyságú, 33, 42 Ak értékű,
6. minöségi osztályba sorolt, szántö művelési ágban nyilvántartott termőföldterület tekintetében a
Budakeszi Járási Hivatal Fötdhivatali Osztályának 10.247-5/2018. számú határozatát

hatályában fenntartom.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi
Föosztály PE-06/TV/00940-2/2018. számú véleményével az érintett részterület végleges más célú
hasznosításhoz az alábbi kikötésekkel hozzájárult:

> A talajvédelmi terv megállapításai alapjan az eljárással érintett ingatlan területén a mentésre
érdemes humuszos termőréteg vastagsága 40 cm.

> Gondoskodni kell a területen lévő összesen 10957 m3 mennyiségű humuszvagyon megóvásáról,
így a területen későbbiekben tervezett beruházás megvalósításakor a talajvédelmi tervben
meghatározott vastagságban kell a humuszos feltalajt letermelni és elkülönítetten,
szennyeződésmentesen tárolni.

> Az ingatianokon levő humuszvagyon pontos elszámolásáf a tervezett beruházás engedélyezési
eljárásában, illetve egyéb engedélyhez nem kötött tevékenység esetén a földmunkák
megkezdése előtt benyújtandó humuszgazdálkodási tervrészében kell részletezni.

> A humuszgazdálkodási tervet a talajvédelmi tervben meghatározottakra alapozottan kell
összeállítani, a tervnek ki kell térnie a letermelésre kerQlő humuszos talajréteg mennyiségére,
ideiglenes tárolására és felhasználására is.

> A földmunkák során más mezőgazdasági területet a kitermelésre kerülö terméketlen altalaj vagy
egyéb anyagok tárolására igénybe venni szigorúan tilos.

Elelmiszeriánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály
Földügyi és Földmérési Osztály

1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Telefön: (06 1) 269 4550 Fax: (06 1) 269 4564

E-mail: foldhivatali.foosztalvRDest.aov.hu Web: wiwwjii^LftildhiyataLhu,
Az ügyféffogadás idöpontja:

szerda: 8.00-16. 30



A Járási földhivatali osztály 10.247/2018. számon az Önkormányzatot hiánypótlásra szólította fel
tekintettel arra, hogy a kérelem meltékleteként nem került benyújtásra a településszerkezetí terv
hitelesített kh/onata, valamint a kérelemben az Önkormányzat nem nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy
az érintett területet 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi a kérelemben megjelölt célra.
Hiánypótlási felhívásában a járási földhivatali osztály kérte továbbá a település belterületén található
beépítetlen területekkel kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a kérelem érdemi elbírálhatósága
érdekében. A hiánypótlás teljesítésére 2018. augusztus 1-én kerűlt sor.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi
Főosztály PE-06/TV/00940-2/2018. számú szakvéleménye 2018. augusztus 13-án érKezett a járási
földhivatali osztályhoz, melyben a rendelkezö részben szereplő előírások betartása mellett hozzájárult a
kéretemmel érintett termőföldterület végleges más célú hasznosításához.

A járási földhivatali osztály elözetes hivatalos értesítés alapján 2018. augusztus 30. napján helyszíni
szemlét tartott az érintett teriileten. A szemlén megállapftést nyert, hogy a kérelemmel érintett terület a
település DK-i részén, a Tücsök utcai lakóterülethez kapcsolódva fekszik. A kérelmezett ingatíanok
művelési ága a természetbeni állapot szerint megfelel az ingatlan-nyilvántartási adatoknak. A
területegység részben mezőgazdasági hasznosítás alatt áll, részben gyommentes állapotban tartott
kaszált füves terület. A kérelemmel érintett földrésdetekkel határos 3320-3324 hrsz-ú belterületi
ingatlanok néhány éwel ezelőtt kerültek fékvéshatás változás alá, azonban a jelenlévök elöadták, hogy
ezen területek fejlesztése önmagukban a kedvezötlen alafczatuk okán nem történhet meg, hanem
célszerűen csak a j'elenleg kérelmezett területekket egyidejűleg. Az eljárás alá vont ingatlanok esetében
engedély nélküli más célú hasznosítás nyoma nem tapasztalható.

A termöföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt. ) 15. § (3) bekezdésében és
a Tfvt. 15. § (5) bekezdés b) pontjában fogtaltakra tekintettet járasi földhivatali osztály az érintett terület
végleges más célú hasznosítására és egyben belterületbe vonására irányuló önkormányzati kérelmet
10.247-5/2018. számú határozatával elutasította.

Hivatkozott számú határozat ellen Pilisbprosjenő Község Önkormányzat Polgármestere (határidőn túl) és
Darabos György (továbbiakban együtt: Ügyfél) fellebbezéssel élt. A benyújtott fellebbezéseket, valamint
az elsöfokú eljárásban keletkezett iratokat a járási földhivatali osztály továbbította a Pest Megyei
KormányhivataÍ Élelmiszeriánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Föosztály
Földügyi és Földmérési Osztályához (továbbiakban: Földügyi és Földmérési Osztály) a jogorvoslati
kérelem érdemi elbírálása érdekében.
Az iratok elsödleges vizsgálatát követöen megállapítást nyert, hogy a határidőben érkezett fellebbezés
igazgatási szolgáltatási díjának beflzetésére nem került sor, ezért a Földügyi és Földmérési Osztály
10.355/2018. számon hiánypótlási felhívással élt. Az igazgatási szolgáltatási dlj befizetésének igazolása
2018. december 10-én kemlt iktatásra.

A kérelem érdemi elbírálása érdekében a Földügyi és Földmérési Osztály - előzetes hivatalos
értesitéssel - 2018. december 20-án helyszíni szemlét tartott a jogorvoslati kéretemmel érintett területen,
melynek alkalmával megállapította, hogy a terület Pilisborosjenő DK-i külterületi részén, közvetlenül a
belterület mellett helyezkedik el, lejtös, részben művelt, részben ugaroltatott szántóterűlet, melyen
engedély nélküli más célú hasznosítás nem volt tapasztalható. A 027/1-3 hrsz-ú területrész a már
belterületbe vont beépítetlen területrészbe ékelödik.

A szemlét követően a fellebbezők képviselöjével még aznap telefonos egyeztetésre került sor, melynek
atkalmával megállapítást nyert, hogy a szemlén részt kívántak volna venni, azonban a terület egy másik
pontjan várakoztak, ami nem volt látható arról a helyröl, ahol a Földügyi és Földmérési Osztáty képviselői
voltak, így a helyszíni szemlén tenni kívánt nyilatkozatukat 15 napos határidő kérésével írásban küldték
meg.



2079/19 hrsz-ú 17836 m2 32,46 AK értékben szántó besorolásban marad. Az ingatlan-
nyilvántartásban 530 m2 kerül kj mezőgazdasági művelésből."

> "Pilisborosjenő lakőcélú fejlesztési területei három egymástól térben jól elkülönült egységbe
csoportosíthaták. Az ó falu és a kapcsolódó lakőcélú fejlesztési területek belterületbe vonásra
kerültek. A beépítések száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat, aminek következtében a
szabadon álló beépfthetö telkek aránya rohamosan csökken. Kijelenthetjük, hogy ez a tendencia
2019-ben nem fog megállni, ami az egész község vonatkozásában azt eredményezi, hogy már
most is lényegesen kevesebb üres telek van, mint amennyi az utolsó belterületbe vonáskor volt."

A fent idézettekkel kapcsolatban a Földügyi és Földmérési osztály álláspontja a következő:
Pilisborosjenő Község belteriiletén az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján 574 db beépítetlen ingatlan
található, mely összesen megközelftően 86 ha nagyságú még fel nem használt területet feltételez. E
beépítetlen területek jelentős része lakóövezeti besorolású, melyet alátámaszt az önkormányzat
nyilatkozata is. A Tfvt. 15. § (5) bekezdés b) pontja - mely szerint: "E/te// utasítaní a belterületbe vonás
iránti kérelmet, ha az olyan terííletfelhasználásí célra irányul, amely a település belterületén beépítésre
kijelölt, de még fel nem használt terűletén megvalósítható. ' - egyértelmű tiltást fogalmaz meg arra az
esetre, ha ofyan belterületi fejlesztést kíván megvalósftani az önkormányzat, melynek megvalósítására
alkalmas területe a belterületen még nem kerölt felhasználásra. Termöföldvédelmi szempontból
irreleváns, hogy a belterQletbe vont termöföldterületek felhasználására mityen okböl nem került még sor,
hiszen a belterületbe vonással a termőföldvédelmi.érdekek érvényesítésére a továbbiakban már nincs
lehetöség. Magyarország Alaptör/ényének egyik, lényegi alapvetése, hogy: P) cikk: "A természeti
eröforrások, különösen a termöfütd, az erdők és a vízkészlet, a biotögiai sokféleség, különösen a honos
növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek
védelme, fenntartása és a jövö nemzedékek számára való megörzése az állam és mindenki
kötelessége. " Ezt az alapvetést a településfejlesztési elképzelések kialakítása és megvalósitása során is
elengedhetetlen figyelembe venni, mint ahogyan a Tfvt. 11. § (4) bekezdésében foglaltakat Is, mely
szerint a termöföld igénybevételét az indokolt szükségleteknek megfelelö legkisebb terütetre kell
korlátozni.

Mindezeken túl a jelen határozat meghozatalakor figyelembevételre került az Önkormányzat azon
indoka, hogy a két éve belterületbe vont részterűlet beépíthetöségének biztosítása érdekében szükség
van a kialakftani kívánt ingatlanok megközelítését biztosító úthálózat kiépítésére és a közművekhez valő
csatlakozás lehetőségének biztosítására. Ez azonban - a helyi építési szabályzat kivonata alapján is -
megvalósítható a 027/1-3 hrsz-ú, a belterületbe zárványterületként beékelödő külterületi rész
belterületbe vonásával is, mely így az indokolt szükségleteket maximálisan fedezi. A 027/8-9 hrsz-ú
termöföldterületek igénybevétele azonban jelenleg nem indokolt és időszerű, mint ahogyan ezt az
önkormányzati nyitatkozat is alátámasztja azzal, hogy a belterületbe vonás esetében is ezt a két
ingatlant a továbbiakban szántóterületként kívánnák hasznosítani. Ez utóbbi két terület felhasználása
akkor válhat indokolttá, ha a már belterületbe vonásria engedélyezett terület felhasználása megtörtént

> "A termöföld védelméröl szóló 2007. évi törvény (továbbiakban: Tfvt. ) 11. § (1) bekezdés szerint
termőföldet más célra csak kivételesen - elsösorban a gyengébb minőségíi termőföld
igénybevételével - lehet felhasználni. Az elutasító döntést hozó hatóság ezt a joghelyet is a
döntése megalapozásául hozza fel, holott a határozat indoklásában megállapítja, hogy a
kérelmezett földrészletek az átlagosnál gyengébb minőségűek.

> "A Thrt. 15. § (4) bekezdése sorolja azokat a körülményeket, melyek a belterületbe vonás
elutasításának okai lehetnek. Az itt felsorolt okok nem állnak fenn a kérelmezett földrészletek
tekíntetében."

A fentiekkel kapcsolatban a Főldügyi és Földmérési osztály álláspontja a következö:
Az elsőfokon meghozott döntés alapvetöen a Tft/t. 15. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltakon alapul. A
belterületbe vonásra kérelmezett terület valóban települési viszonylatban átíagosnál gyengébb minőségű
termöföld, azonban önmagában ez a tény nem alapozza meg az érintett terület igénybevételének
engedélyezhetőségét, hiszen a Tfvt. arra vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz, hogy az átlagosnál
gyengébb minőségű termöföld igénybevételét engedélyezni kell, arra vonatkozóan azonban
egyértelműen rendelkezik, hogy a termöföld igénybevételét az indokolt szükségleteknek megfelelő



A termőföld végleges más célú hasznosltásáért/belterületbe vonásáért flzetendő földvédelmi járulék
összegének kiszámítása a Tfvt. 21. § (1) bek. és a törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján:

16,43 Ak x 35.000 (Ak-szorzó) = 575.050, - Ft, (6. minőségi osztályó terület)

Határozatom a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken túl, a általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 119. § (2) bekezdésében foglaltakon, hatásköröm a Tfvt. 7. § (1)
bekezdésében, illetékességem az egyes földügyi eljárások részletes szabályairót szóló 384/2016. (XII.
2.) Kormányrendelet 1. §-án, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséröl szólö 383/2016. (XII. 2. ) Kormányrendelet 36.§ b) pontján, a 37. § (1) bekezdésén,
és annak az 1. melléklet 14. pontján alapul. Á másodfokú döntés tírósági felülvizsgálatát az Ákr. 114. §
(l)bek. biztosítja.

Budapest, 2019. január 18.
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Dr. Alvári Andrea sk.
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1. Darabos György
2. Pitisborosjenő Község Önkormányzata
3. Bólya József
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5. Stampf Krisztina
6. Márton-Stampf Patrícia
7. Piehl János
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