
POLGARMESTERI DÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szóló 40/2020. (Sl. 11 .) számú kormányrendelet ). §-a
értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményemek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész teriiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztróiavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló 2011. évi
CXXVtII. törvény 46. § (4) bekezdésénelc felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkomiányzat képviselő-testületének feladat- és hatiskörét a polgánnester gyakorolja-

E rendelkezések alapján a PÍlisborosjenö önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követöen - az alábbi 15/2021 (ffl. 10. ) számú
döntést hozom:

15/2021. (ffl. 10.) sz. határozat a

Hozzájárulis peren kivüli egyezséggel vegyes adísvételi szeraédés megkötéséhez

1) Hozzájáruluk, egyrészről Szalai Péter Zsolt (születési név; ilt, születési hely és
idö: , anyja neve: takcíme: 8245 Vászoly, András utca
33., személyazonosító: ', személyi igazolvány szám: adóazonosító jel:

, állampolgársága: ampolgár), mint Eladó,
másrészröl Pilisborosjcnő Község Onkonnányzata (székhely: 2097 Pilísborosjenö, Fö út 16.,
adószám: 15734666-2-13, KSH szám: 157344666-8411-321-13, törzsszám: 724664, képviseU:
Tömöri Balázs polgármester), mint Vevő között kötendö - jelen döntésem mellékletét képezö -
peren kívűli egyezséggel vegyes adásvételi szerződés megkötéséhez az alábbiak szerint:

a) Az Eladó kizáiólagos tulajdonát képezi a Pest Megyei Korminyhivatal által Pilisborosjenö,
külteriilet 091/12 helyrajzi szám alatt nyüvántartott, a tulajdoni lapon szántó megnevezésfi
ingatlan, amely osszesen 1 ha 626 m2 területnagyságú, továbbá az Eladó /a-ed tulajdonát
képezi a Pest Megyei Kormányhivatal által Pilisborosjenő, kűlterület 091/11 helyrajzi szám
alatt nyüvántartott, a tulajdoni lapon szántó megnevezésű ingatlan, amely osszesen 7202 m2
területnagyságú iagaüan.

b) Az Ingatlmok vételára 20.000.000, -Ft azaz Húsz millió forint.
c) Vevö Eladó részére további 15. 000. 000, -Ft-ot, azaz Tizenötmillíó formtot fízet peren kívüli

egyezség alapján kártalanltásjogcímén.
d) Az a) és c) pontokban felsorolt - összesea bruttó 35. 000. 000 Ft azaz hannincötaúllió forint

összegre a Pilisborosjenő Önkormányzatának 2021. évi költségwtéséről szóló az 1/2021
(II. 15.) Onkormányzati rendelet terhére fedezetet biztosítok.

2) Felkérem a Jegyzőt, valamint dr. György Pétert, Onkormányzatunlt ügyvédjét az 1) pont szerinti
peren kívüli egyezséggel vegyes adásvételi szerzödést megállapodást aláírásra készítse elö.

Felelős: dr. Horti Istvánjegyzö
Határidő: 2021. március 12.

Pilisborosjenö, 2021. március 10,

Tömőri Balázs
polgármester
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amely létrejött egyrészról Szalai Péter Zsott (születési név: izületési hely és idő:
anyja neve: ' , lakcfme: 8245 Vászoly, András utca 33., személyazonosftó:

személyiigazolványszám: adóazonositójel: állampofgársága: illampofgár), mintEladó,

másrészröl Pllisborosjenő Község Önkonnányzata (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fo út 16., adószám: 15734666-2-13,
KSH szám: 157344666-8411-321-13, törzsszám: 724664, képviseli: Tömöri Balázs polgármester), mint Vevő -
továbbiakban: Vevő között a mai napon.

1. Az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a Pest Megyei Kormányhivatal által Pilisborosjenő, külterület 091/12
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a tufajdoni lapon szántó megnevezésű ingattan, amely összesen 1 ha 626 m2
területnagyságú - melyből 6096 m2 5-ös min. o. 16,95 AK értékű, 4530 m2 6-os min. o. 8, 24 AK értékfl -
továbbiakban: Ingatlan I.

Az Eladó %-ed tulajdonát képezi a Pest Megyei Kormányhivataf által Pilisborosjenö, külterület 091/11 hetyrajzi
szám alatt nyilvántartott, a tulajdonl lapon szántó megnevezésű ingatlan, amely összesen 7202 m2
területnagyságú - mely 5-ös min.o. 20,02 AK értékű - továbbiakban: Ingatlan II.

2.

3.

a továbbiakban Ingatlan I. és Ingattan II. együttesen: Ingatlanok

Szerződő felek az tngatlan I. vonatkozásában az okiratszerkesztő ögyvéd által lekérdezett, 274795/6/2021 számú,
a Pest Megyei Kormányhival áltat kiadott tulajdoni lap alapján, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok,
illetve feljegyzett tények tekintetében megállapítják, hogy az Eladó kizárólagos tulajdonjogának bejegyzésén
ki'vüt az alábbi bejegyzések találhatóak:

a tulajdoni lap

megosztásról.
rész 1. pontában 56073/1998. határozat alapján önálló szöveges bejegyzés

SzerződŐ felek az (ngatlan II. vonatkozásában az okiratszerkesztő ügyvéd által (ekérdezett, 274836/6/2021
számú, a Pest Megyei Kor'mányhival által kiadott tulajdoni lap alapján, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
jogok, ilfetve feljegyzett tények tekintetében megállapítják, hogy az Eladó >í-ed tulajdonjogának bejegyzésén
kívül az alábbi bejegyzések találhatóak:

a tulajdoni lap
megosztásról.

rész 1. pontában 56073/1998. határozat alapján önáfló szöveges bej'egyzés

Fentieken tútmenően az Ingatlanok vonatkozásában egyéb bejegyzés, llletve feljegyzés, valamlnt el nem bfrált
széljegy nincs.

Eladó kljelenti, hogy az Ingatlanok per-, teher- és igénymentesek, amlért szavatosságot vállal.

Eladó (djelenti, hogy a tulajdoni lapokon rögzített adatok mindenben megegyeznek a jelen szerzödés aláírásakor

fennálló tényleges állapottal.

4. Vevő az 1. pontban meghatározott ingatlanok vonatkozásában az alább ajánlatot teszi:

A Vevő vételárként Eladójelen szerződés 1. pontjában meghatározott Ingatlan L-en fennálló összesen 1/l-ed
arányú tulajdoní ifletőségéért 15.000.000,,-Ft-ot, azaz Tlzenötmillió forintot fizet meg, míg az Ingatlan ll. -n
fennálló összesen %-ed arányú tul3jdonj illetőségéért 5. 000.000,-Ft-ot azaz ötmillió forintot fízet - együttesen
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összesen 20. 000.000, -Ft-ot azaz Húsz miflió forintot - meg az Eladó részére, az Eladó tulajdoni hányadaira
tekintettel. Eladó a Vevő vételi ajánfatát elfogadja.

Az Eladó nyifatkozík arról, hogy a földforgalmi tön/ényen és Ptk-n kívül egyéb jogszabály vagy megállapodáson
alapuló elŐvásárlási joga ingatlanokra vonatkozón -az Ingatlan II. tcivételével - más személynek nem áll fenn.

Jelen adásvételi szerződés alapján az Ingatlan ll. -re uonatkozóan készített eléuásárlási jog gyakorlásra
vonatkozó felhfvást az eljáró jogi képviselő az aláírást követő 5 napon befül megküldl a tulajdonostárs részére
az eiavásárlisi jog gyakorlására történő felhivásként ajánlott tértlvevényes levélben.

Vevő nvllatkozlk, hoev az 1. oontban roezített ineatlanokat a mező- és erdőeazdasáei földek forealmáról szóló
2013. évi CXXII. törvénv 11. §. 12) bekezdés c) pontia alapián teleoülésfeilesztés céliából kívánia meevásárolnl.

Eljáró ioei képvlselő táiékoztatia a feleket, hoev a mező- és erdőeazdasáfii földek forealmáról szóló 2013. évi
CXXII. töroénv 20. 5 d) pontia alaolán a törvénv szerlntl elSvásárlási ioi; nem áll fenn. tekintettel arra. hoiiv a
földek fekvése szerlnt illetékes település önkormányzata telepölésfeilesztés céliára kfvánla meevásárolnl 92

Ineatlanokat. továbbá táiékoitatia a feleket arról. hoev a 36 5. (1) bekezdés h) pontia értelmében lelen
ioeüevletre nem kell a mezőeazdaságl Igazgatásf szerv ióváhaEvása.

5. Az Ingatlant Pillsborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település helyi épftésl szabályzatáról
és szabályozásl tervéről szóló 19/2013.(XII.I9.) rendelete (HÉSZl.) Ü0-2jelu Üdülőházas övezetbe (épltmények
elhelyezését megengedŐ terület) sorolta.
Az Önkormányzat az Ingatlanra előbb a 10/2017. (IV. 21. ) számú rendeletével változtatási tilalmat rendelt el, majd
a 3/2018. (11. 16. ) szamű önkormányzati rendeletével fogadta el Pilisborosjenő Község helyi épftési szabályzatát
és szabályozási tervét (HÉSZ2.). Ez a perbefi ingatlant továbbra is Má-2 jelű Tájvédelmi mezőgazdaságl területbe
sorolta, amely övezetben épület nem épithetö. Eladó ingatlan szerzésekor épftmények elhelyezését is
megengedő területet vásárolt. Eladó az Övezeti átsorolást megelőzően konkrét beépítési elképzelésekkel
rendelkezett. Az átsorolást megelőzően már előzetes kártalanftási igényt jelentett be a; önkormányzat felé, az
ingatlan övezeti előírásának változása miatti értékcsökkenésére hivatkozással Eladó kártalanítás megfizetését
kérte az Önkormányzatól.

Tekintettel arra, hogy a Budapest Környéki TBrvényszék 104. K. 700. 465/2020/14. számú jogerős határozata
alapján közel azonos területen elhelyezkedő, jogi megítélés szempontjából azonos ügyben a Törvényszék az
Önkormányzatot kártalanítás megfizetésére kötelezte, felek a jelen megállapodással az alábbi peren kívüli
egyezséget kotik.

Felek megállapodása alapján Vevő Eladó részére további 15.000. 000, -Ft-ot, aiai Tizenotmlllló forlntot köteles
megfizetni peren kfvüll egyezség alapján kártalanítás jogcímén, mely összegbÖI ll.OOO.OOO.-Ft-ot, azaz
TIzenegymilltó forintot az Ingatlan I., mig 4. 000. 0DO. -Ft-ot, azaz Négymillió forintot az Ingatlan II. utáni
kártalanftásjogcfmérefizet meg.

A kártalanítási összeg Eladó részére történő megfizetésével egyidejűleg a Felek kljelentik, hogy a jelen
szerződésbe foglalt Ingatlan I, és Ingatlan II. vonatkozásában egymássat szemben teljes mértékben
elszámohtak, a továbbiakban semmllyen jogcímen nem támasztanak semmllyen Igényt, így sem peren kfvüli,
sem peres eljárást nem kezdeményeznek ez alapján. Eladó a jelen szerződés aláfrásával egyidejűleg kijelenti,
hogy a Vev6 felé támasrtott kártalanítási igényét klvülálló harmadik személyre soha, semmilyen jogcfmen nem
engedte át, nem ruházta át, azzal teljes egészében saját személyében rendelkezik, és ennek megfelelően a
kártalanftás megfízetésével teljes mértékben le is mond.
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6. Az 5. pontban meghatározott vételár az alábbiak szerint kerül megfizetésre:

6.1, Vevő a jelen szerződés aláírást követően 3 banki napon belül megfizet az Ingatlan I. és az Ingatlan II. vételárbót
banki atutalással 5.000.000,-Ft-ot azazötmillló forintot (mely Ssszeg az Ingatlan I. és az Ingatlan II. között a teljes
vételár arányában oszlik meg) az Eladó részére a számon vezetett
Eladói bankszámfára, mely összeget a felek foglafónak tekíntik.

Felek a foglaló Jogi sorsát ismerik, így tudomásuk van arról, hogy a foglaló a vétetárba beszámft és a szerződés
meghiűsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, míg a kapott foglalót kétszeresen köteles
vtsszaszolgáltatni.

6.2. Vevő ajelen szerződés 8. pontjában rögzített kiíüggesztés levételét követő 15 napon belül megfizeti a vételárból
fennmaradó 15. 000.000, -Ft-ot azaz Tizenötmillió forintot (mely összeg az Ingatlan I. és az (ngatlan II. között a
teljes vételár arányában oszlik meg) az Eladó részére, Jelen szerződés 6.1. pontjában rögzített eladói
bankszámlára, mely összeg átvételét Etadó ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott átvételi elismervény és tulajdonj'ogot
átruházó nyilatkozat kiadásával köteles nyugtázni.

6.3. Vevő a jelen szerződés 8. pontjában rögzített kifüggesztést követő 15 napon belül megfizet 15.000.000, -Ft-ot
azaz Tizenötmlllló forintot az Eladó részére, jelen szerződés 6. 1. pontjában rögzftett eladói bankszámlára peren
kívüli egyezség jogcímén/ mely összeg átvételét Etadó ügyvédí ellenjegyzéssel ellátott átvételi elísmervény
kiadásával köteles nyugtázni.

Feiek meggyőződtek arról, hogy a jelen egyezséggei szemben megtámadási ok nem áll fenn, az maradéktalanul
szolgáfja a felek érdekeit és Pilisborosjenő község közérdekeit, ezért kijelentik, hogy az egyezséget
maradéktalanul érvényesnek és magukra teljes egészében kötelezőnek ismerík el. és szavatolják/ hogy az
egyezség megtámadási jogának gyakorlásától tartózkodnak. Felek szavatolják, hogy ha az egyezséget kívülálló
harmadik személy megtámadja, akkor a támadás elhárításában együttműködnek, bármely esetleges hatósági,
vagy bírósági eljárásban kizárólag egymás oldalán vesznek részt, illetve avatkoznak be. Ha valamely fél az itt
vállalt kötelezettségét megszegi, a másik fél is szabadul az e pontban írott kötelezettségeitől, és kárigényt
támaszthst a kötelezettség megszegőjével szemben. Felek rögzítik, hogy az egyezség esetleges sikeres
megtámadása esetén az egyezséget csak a jovőre nézve módosítják, vagy szüntetik meg. Fetek kijelentjk, hogy
egyezségi akaratuk az egymással a jelen szerződés tárgyát képező Ingatlan I. és Ingatlan II. vonatkozásában
fennálló valamennyi jogviszonyuk teljes körű rendezésére irányul. Jelen egyezség végrehajtásában szorosan
együttműködnek. Ha a felek valamely jogviszonyának rendezését nem tartalmazza az egyezség, akkor közös
megegyezéssel a jelen egyezséget írásban kiegészíthetik, vagy módosíthatják.

Felek megállapodnak abban, hogyjelen szerződés 6. pontja vonatkozásában Vevői teljesítésnek elsődlegesen az
Efadó bankszámláján történö jóváírást tekintik. Eladó nyilatkozik, hogy az 6. pontban rögzftett bankszámlára
történő jóváfrást, saját kezéhez történő teljesítésnek ismeri el. Ajóváírás tényéról Eladó írásban köteles Vevfinek
és az eljáró jogi képviselőnek (e-mail: drgyorgy@andpartners. hu) nyilatkozni a jóváírast követő 2 munkanapon
belül, továbbá emellett kötelesek ügyvédi etlenjegyzéssel ellátott átvételi elismervényt is aláími a fentiek szerint.
Amennyiben Eladó ajóváírás tényéról, vagy annak esetleges elmaradásáról 2 munkanapon belül nem nyilatkozik,
úgy teljesítésnek a VevÖ által (eadott átutalási megbízás napja minűsül. Amennyiben Eladó akként nyilatkozik,
hogyjóváírás a számlán nem történt, úgy a felek kötelesek a számlavezető pénzintézeteiknél eljárni az átutalás
tetjesítése elmaradásának felderítése érdekében.
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Felek megállapodnak abban, hogy a tetjes vételár kifízetését banki igazolással Vevő is jogosult igazolni eljáró
ügyvéd felé az eladói értesítés elmaradása esetén, és eljáró ügyvéd a Vevő általi igazolás alapján is jogosult/
valamint kötetes a bejegyzési engedély benyújtására.

7. Az Eladó nyilatkozlk arról, hogy az 1/1 pontban körülfrt ingatlan tulajdoni hányadon nem áll fenn földhasználati
jogviszony.

Klfuggesztés, hatóságl jóváhagyás, eljárásl szabalyok

8. A szerződő felek nyilatkoznak, hogy Jelen adásvétell szerződést a Földforgalml törvény rendelkezéseinek
megfelelfien 8 napon belül - eljáró jogi képvlselő útján - megküldik az ingatlan fekvése szerintl illetékes települési
önkormányzat jegyzője részére kifüggesztés céljából, a szükséges példányszámban, a kifüggesztéshez szükséges
kérelemmet egyűtt. Eladó a közzétételi kérelmet benyújtja Pilisborosjenő KÖzség önkormányzata részére.

Tulajdonjog bejegyzéshez való hozzájárulás

9. Az Eladó a uételár megfizetésével egyidejűleg (VevSi teljesftés) az alábblak szerint külön oklratba foglalt
nyilatkozat kiadásával feltétlen és visszavonhatatian hozzájárulását adja ahhoz, hogy vevő a 1. pontban
meghatározott Ingatlan 1. 1/1-ed tulajdoni hányad vonatkozásában, valamint az Ingatlan II. Yi-eú tulajdoni hányad
vonatkozásában tutajdonjoga minden további megkérdezés nélkül adásvétel jogcímén az ingatlan-
nyllvántartásba, bejegyzésre kerüljön. (bejegyzési engedély)

Eladó jelen adásvételi szerződés aláírásával az okiratot szerkesztő ügyvédnél letétbe helyezi a Vevő
tulaidonjogának bejegyzéséhez (bejegyzési engedély) szükséges nyilatkozat 8 (nyolc) eredeti példányát azzal,
hogy azt eljáró ügyvéd a maradéktalan vételámak az 6. pontban történő megfizetése igazolását követően
jogosutt, egyben köteles azt a Vevő tulajdonjogának bejegyzése érdekében haladéktaianul a Pest Megyei
Kormányhivatalához benvújtani.

A felek a jelen szenSdés és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. ívi CXU törvény 47/A S (1) bekezdése
alapján a hatálybalépést k5vet6en a tulajdonjog bejegyzését függőben tartás mellett kérik legfeljebb 6
hónapra terjedő idétartamra, de legkésőbb a tulajdonjog bejegyzését enged6 nyllatkozat foldhivatali
benyújtásáig.

10. Jelen szerződés csak írásban módosftható.

11. A Felek kijelentjk, hogy Eladó cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár, Vevő Onkormányzat, vevő
tulajdonszerzését és az eladó rendelkezési képességét jogszabály vagy egyéb rendelkezése nem korlátozza, nem
zárja ki. Az Önkormányzat részéröl a tulajdonsierzés alapját a 2021. március 10. napján kelt 15/2021. (111. 10. ) sz.
polgármesteri határozat és Szentpétery N. Elemér igazságügyi építész és ingatianforgalmi szakértő Ingatlan I./ és
Ingatlan 11-re vonatkozó értékbecslése képezi.

12. Felek kijelentik, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi Llff. tv. előírásai alapján a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd megvizsgálta a felek személyi okmányait
(személyl Igazolványok, lakcfmkártyák, vezet6i engedélyek) és azokról másolatot készitett, amelyhez a felek
hozzájárultak. Felek kijelentik, hogy mindegvikük a saját nevében és javára jár e! a jelen szerződés kapcsán. A
Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd a fogagyletek biztonságának erősitése
erdekében, illetőleg az ugyvédi tevékenységrSI szölő 2017. évi U<XVIII. tv. (továbblakban: Ütv.) szerint a felek
személyazonosságának ellenőrzése érdekében megkeresse a személyl adat- és lakcfmnyilvantartást, a
járművezetől engedély nyilvántartást, a; útiokmány-nyilvántartást vezeté, vagy a központl Idegenrendészetl
adatait feldolgozó hatóságot. Szerződö felek a jelen szerzodés aláirásával Is elismerik, hogy a jelen szer^ődést
ellenjegyzB ügyi/éd az okirat elkészftése előtt flket táj'ékoztatta arról, hogy az Ütv. 32. 5 (9) bekedése alapjin az
ügyvéd közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárásban vaió jogi képviseletre, illetve közhiteles
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nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat szerkesztésére irányuló megbízásj szerződés megkötése
előtt koteles az Ütv. 32. § (2) bekezdés szerlntl természetes személy teklntetében a bemutatott okmányra
vonatkozó, az Ütv 32. § (3) bekezdés szerinti adatokat igényelni.

13. Jelen szerződést a Felek megbízása alapján dr. GyÖrgy Péter ügyvéd, a György Ügyvédi Iroda (1136 Budapest,
Pannónía utca 19. 1/4. ) tagja a mai napon készítette, és ellenjegyezte, akít a Felek meghatalmaznak az llletékes
Kormányhivatal és az illetékes jegyző előtti eljárásban képviseletükkel, aki a meghatalmazást a jelen szerződés
aláírásával elfogadja.

Az eladó megbízza jelen szerződést szerkesztő ügyvédet, hogy a szerződő felek által afát'rt és ellenjegyzett
szerződésfénymásolati példányának megftűldéséveljárjon el a Pílísborosjenő Község Önkormányzata Jegyzőjénél
a kifüggesztés, és az adásvételi szerződés záradékoltatása ügyében.

14. A Jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Meiőgazdasági és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a Ptk.
rendelkezései, az irányadók. Jelen szerződéssel összefüggŐ jognyilatkozatok csak írásban érvényesek.

15. A szerződő felek megállapodnak abban, hogyjelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségek, illetékek,
vafamint az ügyvédi munkaduat Vevő viseli. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az illetékekrol szóló 1990. évi XCIIf.
tv. 5. § b) pontja atapján teljesszemélyes illetékmentességben részesül, ingatlanszerzése nem illetékköteles.

16. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, ez
az érvénytelenség nem érinti a szerződés más rendelkezéseit. Ebben az esetben a szerzŐdő felek kötelezettséget
vállalnak a szerződés olyan múdosításra, amely az eredetileg kitűzött gazdasági céljaiknak megfelel.

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, úgy Is, mint felvenni
kívánt tényállást helybenhagvólag aláírták.

Budapest, 2021. március 11.
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