
POLGÁRMESTERIDÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szóló 40/2020. (111. 11.) sziimú kormányrendelet
1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető (ömeges megbetegedést okozó
humánjái-vány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosftásáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapjáii veszélyhelyzetben a
települési önkormány^at képviselő-testűletének feladat- és hatáskörét a polgámiester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzal Képviselö-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva - a képviselö-testület tagjainak meghallgatásál követően - az alábbi
20/2021 (IV. 12. )számúhatározatothozom:

20/2021. (IV. 12. ) határozat

Tárgy: TRSZ megkötés enjjedélyez.ése, illetve jelzálogjog alapításra hozzájáruló
nyilatkozat elfogadása

1) Hozzijárulásomat adom aUioz, hogy a LENO TECH Passivhaus Építőipari
Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 13-09-61486 Székhely: 2096
Uröm, Kálvária utca 51/A. Statisztikai számjel: 24236915-6810-113-13 Elektronikus
levélcim: !enoteclibi3u@8mai!_com Adószáma: 24 36915-2-13 Képviselő neve: cime:
Kiss János ügyvezető 2096 Uröm, Táncsics Mihály utca 16. mint Beruházó és
l'ilisborosjcnő Közsíg Onkormányzata Törzsszám: 441278 Székhely: 2097
Pilisborosjenö, Fö út 16. Statisztikai száinjel: 15734666-8411-321-13 Elektronikus
levélcim: polKarmcslerfnJpilisborosjeno. hu Adószáma: 15734666-2-13 Képviselő
neve: cime: Tömöri Balázs polgármester 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. mint
Onkormányzat között jelen döntés mellékletét képezö Budapest, 2021. április 12.
napján kelt Megállapodás településrendezési szerződést a Polgánnester aláírja.

2) Hozzájárulásomat adom alihoz, hogy a LENO TECH Passivhaus Építőipari
Korlátolt Felelősségü Társaság Cégjegyzékszám: 13-09-61486 Székhely: 2096
Uröm, Kálvária utca 51/A. Statisztikai számjel: 24236915-6810-113-13 Elektronikus
levélcfm: lenol cch b ;i u (aiiim ai 1. cum Adószáma: 24 36915-2-13 Képviselö neve: cime:
Kiss János ügyvezelö 2096 Uröm, Táncsics Mihály utca 16. mint Kötclezett és
Pilisborosjenc Közscg Önkormányzata Törzsszám: 44)278 Székhely: 2097
Pilisborosjenö, Fő úl 16. Statisztíkai száinjel: 15734666-8411-321-13 Elektronikus
levélcim: gpjjj;arme;>ter(tgpiljst)oií>sjt;no_hy Adószáma: 15734666-2-13 Képviselö
neve: cime: Tömöri Balázs polgármester 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. mint Jogosult
jelen döntés mellékletét képező Budapest, 2021. április 12. napján kelt Megállapodás
jelzálogjog alapjtására szóló okiratot a Polgánnester aláfrja.

3) Felkérem a Jegyzőt, valamint dr. György Péter Onkormányzatunk ügyvédjét, hogy
az 1 )-es és 2)-es pontban megnevezett megállapodásokat aláfrásra készltsék elö.

Felelős: dr. Horti Istvánjegyző dr. György Péter ügyvéd
Határidő: 2021. április 12.

Pilisborosjenö, 2021. április 12.
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Tömöri ̂ alazs
polgármcstér;:
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1, lílózmónyek

1. 1. Fclek rögzíük, hogy 'Tóth Gyula, 'l'óth Gyuláné, Némcdi Botond Károly, l-'cichtingcr
Sándor László, Csiszár l'étcr Zsolt, Begala Zsolt 2011. június 17-éii Településrcndezési
Eloszerzódést kötöttek 013/24, 013/26, 013/32, 013/33, 013/34, 013/35 htsx. -ú
külterüleri szántó ingallanok vonatkoy. ásában, mclynek mcgfelclőcn a2 Onkormányzat
clctbc lcptette a 17/2012. számú, 2012. 09. 05. napjától hatályos I-Iclyi Epítési Szabalyzat
(HÉSZ) cs Szabályoxási Terv {S7.T) módosít-ásár.

1. 2. Felek rögzitik, hogy 'róth Gyula, Tóth Gyuláné, Németh Botonci Károly, Feichtinger
Sándor Uszló, Csiszái Pétet Zsolt, Begala Zsolt 2012. novembet 5-én Végleges
Településrendezési Szerzodést (I'RSZ) kötöttek fcnri helyrajzi számú ingatlanok
belteriiletbe vonásáról, a szükscges telekalaldtási eljárásró), az önálló bellerületi ingadiinok
lcözművekkcl és úthálózattal való ellitásáról. A bclterületbe vonás 2012-bcn megtörtént.

1. 3. Fclek rögzítüi, hogy jelco sy.ctxodést a TRSZ 9. cs 10. pontjaiba foglalt
kötclezettségrallalasok teljesítésclcént kötík meg a telekalakítási eljátások során lcn-ejött,
jclen szecmdcs mellékletét kcpező láblázatban mcgjelölt hrsz-ú, Pitesborosjenő belterülcti
ingadanok vonatkozásában. Pelek szintén rögxi'Bk, hogy a TOSX szerinri kötelezettek
kötelezct-Escgcit a Bei.-uházó kixárólag c^cn ingíidíinok vomtkoxásábaii válklta teljcsíteni,
így a Beruházó a jelcn szcrződcs szemponrjából a 'ITÍSZ szcrinri kötelezettck jogulódjának
tckmtendő czen ingadanok kapcsán.

1.4. Felek rögzítilc, hogy a fcnriekte tckintettel Bcruházó a 'lltSZ 9. pontjában meghatáiozott
4 (négy) db. ingadanból 2 (két) <lb ingadíin tulajdonjogának átruházísára lennc köteles.

1. 5. S2erzódőFelekrögziük,hogyaBeruházóajelcnszerz6dcst, mintaz 1.2. pontban köriilírr
TRSZ-t alaító felek jogutódja, fflctvc niint az aláuó felek kötelezettségét átvallaló fél üja
ala, akkcnt, hogy a jelen szecződés a Beruházó valamennyi jogutódjára kihat a jogutódlás
létTcjöttének jogcünctől függetilcnüL

2. A sxerződés tárgya

2. 1. Jelen szerzódés aláíjásával Beruházó a 'l'RSZ 9. ponqíban foglalt, ingatlanok
tulajdonjogának áti'uházása, illctve a TRSZ 10, pontjaban foglalt játszótcr lualakltása
helyett - az Önkormányxattal történt jelen szcrzotiésbc foglalt niegáUapodás alapján - az
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Onlíoi'mányzíit jíivára ált-íilános muködesi, hátteiftíjlcs^lési iioz^ájárulás cfmcn a jelcii
sxcrzódés renclclkcxcsci sxcrint mcgfizet íiz Onkormányzíit rcszére mindössxcscn
65. 0üO.OÖÖ.-Ft-ot, azaz ha^anöüniUió forintot' (íi t'ovábbiftkban Hozxájámlns).

2.2. Ax Onkomiányzíit íikkcnl nyilatkozik, hogy fi TRSZ 9. és 10. pontjában írt köfelezct. t.ségek
tcljesítesekcní: a jelen szcrzódésbcn mtíghatároxott ho^zájárulás megfizetésct elfogadjíi,
exze] íi jclcn szerzodcs sxerinti ingfitlíinok voníitkozásaban fi TRSZ sxerinti kötelexcttck,
a%ok mindcnkori jogutóda^ Jl]er\)'c a Bcruhá?. ó íi TRSZ 9. és 10. poutjaiba foglalt ingatían
tulajdonjog áü'uházási es mgatlíin kialakílási kötelcxettségcik tcljcsítésctől mentesülnek
jelen sxer^ődés teljesülésc esetében.

2.3. Jclcn megíUlapodás aláírásával íix Onkoi-inányzat kötelezettscgct vállal - a TRSZ 17.
pontjábau foglaltak módosÍtását jelentő módon -, a szennyvizek befogadása-víil és
tisztításáyal kítpcsolatos létcsíüiniények bovítésévcl kapcsülatos költségek vÍsclóscre és
axolííil ;i fclmcrüleskor vállalja a koxműszolgáltató részcre megfixetni.

3. A Hozxájárulás megfixetcse

3. 1. Beruházó aHozzájátulásösszegétazitlábbiűtemezésszerintazÖnkomiányzat 11742001-
15441276 s'záinú banksxámlájára átutalással fizeti mfíg. A Hoxxájárulás össxege a fentí
szátnlán tortcnő jóváírás napJán minősül tcljcsÍtettnek,

.YU. clső részletkéut Bemházó kötelczettségct vállal 5.000. 000. -Ft megfizetésére a jelen
szerződés alaíl-ásávíil cgyidejűleg,

3. 1.2.második részletként Beruhazó kötelezettscget vállal 15.000.000.-I?t megfizetéscie
legkcsóbb 2021. 06. 30. napjíig,

3. 1. 3. haimadik rcszletként Bcruhízó kötelezcttségct vállal további 15. 000. 000. -Ft
mcgfizetésére legkésobb 2021.08.30. napjáig,

3. 1.4. ncgycdik rés^letként Bemha. xó kötelcxcttseget vállal további 15.000. 000. -Fl:
megfizetésére legkésőbb 2021. 09. 30. napjáig,

3. 1. 5. utolsó részletként Beruházó kötelezettséget vállfll további 15. 00U. ouu. -Ft
mcgfixctcséfc lcgkcsőbb 2021. 11. 30. napjíiig.

3. 2. Tckintettel a részletfi^etcsi megáUapodásrft, Bemházó tudomásul veszi, amennyiben
bíirmcly i:csidettel kcsedeleinbe csik, a keseclelemi. )c escs napját követo níiptári níipon a
liáü-alcvó, mcg ncm t-cljcsítctt össi;cg egyösszegben váük tístídekcssc.
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4. A jelcn szcrxódes bixtoyítekai

4. 1. Amennyiben Beruházó a Hozzájárulás megfizetésévcl a véghatáridőt tekintvc, avagy a 3.2.
pontban meghatározott csctct tckintve 30 napos késcdelembe esik, Beruházó a meg iiem
teljesitett összeget alapul vcve 20%-os késedehni kötbcr (a tovíbbiakban Kötbér)
mcgfizcrésére kötelezi magát, amclynek escdékesscge megegyezik a Hozzájárulás
öss2egenek escdckcsscgévcl.

4. 2. Beiuliázó 1/1 aranyú kizárólagos tulajdonosa a Pcst Megyei Kormanyhivatala álcj
Pilisborosjenő beltciűlet 3314/17 htsz. alatt nyilvántartott, cunmel nem rendelkező,
3000 m2 alapterülctu, "kivett beépitctkn terülel" megnevezésű ingatlannalc (továbbiakban
ingatlan).

4.3. F'clck jelen szeo-odést az ingatlannak a Takarnct rendszerből a mai napon kiváltott,
696720/6/2021. megrendclcsi számú tulajdoni hp szemle roásolat ismetetében és
bulokában kőtik meg, amelynek lanúsági szerint Beruházó 1 /1 arányú tulajdoili hányadou
fennálló tulajdonjoga 32120/2021. 01.25. számú határozattal a tulajdoni lap 11/2. alatt nyert
bejcgyxést.

4. 4. Az iugatlant tctheli a tulajdoni lap tanúsága szermt EI.MU Hálózati Kft. jogosult
(székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) javíra a tulajdoni lap III/1. sorszáma alatt 302
mz erejcig bejegyzett vezetékjog. A tulajdoni lap 111/2. sorszámii idatt Pilisbocosjenó
Község Önkorminyzata javára településrendezési kötelezettség nycrt bcjcgyzésl. A
tulajdoni lapon fcltüntetcsre ketült, hogy az ingadan cünkcpzcs alatt áll. A tulajdoni lapon
egyéb elintczetlen széljegy, illetvc a jelen poutban feltüntetett terhcken felül egyéb teher
ncm kcrült feltüntetcsrc.

4.5. Beruházó a jelen szerződésben meghatátozott Hozzájámlás, iüetre Kötbér megfizctési
kötelezettség biztosítékaként 15 napon belül az ingadanon külön közokiratbii foglalt
zálogjog alapítísi szerződéssel zálogjogot alapít az Onkormányzat javára mindösszescn
70.000.000. -Ft, azaz heh'cnmiUió forint erejéig.

5. Önkormanyzíit kötelc^cttscgvállalása

5. 1. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal an'a, hogy a Beruházó részére jclcn szci-zódcs 4.5
pontjában foglalt fcltétcl teljesülést követocn haladéktalanul luaája a közútkezelői és
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tukjdonosi hoxxajárulást illctóleg nyilíitko^alol cs 5. 1. 3. escteben bcfogadó nyilatko^íitot
íiz alábbiak szerint:

S. l. l.Vízközmű kapcsín: 709/1, 705/20, 705/27
5. 1. 2. S2ennyvfe, köxmű kapcsán: 709/1, 705/27
5. 1, 3. CsapadckvÍ2 közmű kapcsán: 709/1, 704 ÜIO

5. 2. Felek cögzitík, hogf a Beruházó a Hozzájárulas a7, alábbi feltevésekkcl fizeti meg a?.
Onkormányzatnak:

a) az Onkormányzat a TRSZ tcndclkezcseit betartja, az abbsin meghatározott
kötelezettségeit teljesíti,

b) ax Oakormáiiyzat a Bcruhá^ó TRSZ lí. ötclczcttségei tcljesítéséhez szükséges víz,
csíitomíi, csa.pfl.dckvÍx kö?,művckkel kapcsolatos hoz^ájáruló nyilatko^ataÍt, a
szükséges tuLijdonosi, kezelői hozzájárulásokat jclen szeixődésbcn foglalt
feltételek szerint Idadja (5. 1. pont),

c) az Onkormányzíit jelen Megállapodás megkötcsctől sxániÍtott: 90 napon belül
kia.dja a. Bcmhá^o projcktjcncli rcrületén \év6 ingatlanok kapcsán a
címigazoÍásokíit, amennyiben azok kiadhatóságának Jogsxabályi fcltctclci
fennállnak

d) a közműszolgáltatókkal a közművek átvételévcl kíipcsoiatos sxetxődéscket a
megjclölt híitáridőn belül av. Onkormányxat megkötl a szükséges feltételck
teljesülése esetében

e) iVz Onkomiány2íit kötelezetEséget vállal aL-ra^ hogy íi mcgfeleló minoségben
kialakított úthálózatot átveszi cs a közforgalüm s2;ámára kizárólag a Budai út fclé
nyítja meg, a Níipsugár Lakópai-k felőli gépjárművel töi-ténő behajtas
lehetőségének kizárására forg^lomtechnikai eszköíít íilkalmaz.

5. 3. Felcli megáÍJapodnak abban, hogy fii-nennyibcn a fenti feltételekct: ̂ 7. Onkormányzat
megszcgi, Bemháxó íi Hozzájáí-ulás összegét írásbeli nyilíitkozattal vÍsszakövctelheti, Az
Onkormányzat kötclezettséget vállal íirra, hogy a. Hozzájárulás viss^akövetelesc esetében a
Hozzájámlás összep;ét a. Beruházó nyilíilko^ata kéxhezvételctől száiTiítorr. 30 napon belül
visszafizeü.

6. Egycb nyÍlfltküZíitok

6. 1. Fclck mcgállflpodiiak flbbaii, hogy a Pilisborosjcno bcltctülct 3314/18 hrs^-ú, továbbíi
3314/20 hrsz-ú, illetve 3319/2 hrsz-ú, magánút megnevezcsű, Betuházó 1/1 arányú
tulajdonábaii álló ingadatíokat - az utak megfcleló minóscgben törléiiő kivitelezésének

Ellenji
dr. G<
Györ(
Kamaral aEonosftó száma: 36060997
1136 Budapest, Pannónia utca 19. 1/4.
Budapest, 2021. áplilis 12.
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elkészültét köveloen - Beruházó liülöll ajándékozasi szcrzódés alapján az
Önkormányxatnak ajintlel<Kxa. Az Önkormányzat vállalja, hogy az utakat a közforgalom
elott csak a Budai út felől tartja nyitva, a Napsugár Lakópark felőli behajtás lehctoscgénck
kizárására forgalomtecbnikai cszközt, továbbá az illetckes útítczelőnél kezdeményezi a
Budai út kültcrülcri szakaszán scbcsségkorlátozó intczkcdést alkalmaz, valamint a feltételek
mcglélc esetében a lakott teiületet jelző közlekedési jelzőtáblát kialakítja a Budai úti behajtó
elott.

6.2. Amennyibcn a jelen szerzódcs valamcly rendelkezése vagy rendclkczcscnek egy része
ervénytelen vagy végrchajthatadan, úgy az ncm érinti a szerződés többi részének
érrényességét. Felek ezúton kötelezik miigukat, hogy ebben az esetben az crvcnytclen vagy
végi'ehajthatadan rentielkezést olyan crvényes vag)' vcgiehajtlialó rendelkezéssel
helyettesíük, amely a lehető legjobban megfelel a belycttesitendo reildelltezés szellemének
cs céljá.níik.

6.3. Felek az escdegcs u-ásbcli felszólitást vagj' cgyéb ü'ásbcli iiyiladtozatot postai úton lcüldik
meg a másilc félnck. A I''clcknck a jelen szerződésben meghatátozott éltesítési címére
tcrtivcvcnycs és ajánlott küldcménykcnt fehtiott fclsxólítás illetve egyéb nyilatkozat a
cimzettckkel a feladás idopontjától számított 5. munkanapon akkot is közölftlck
tekmtendo, amennyiben a kézbesitcs azért nem silcerült, mcrt a cimzctt ismercdcn helyre
költözött, viigy a küldemcny "ncm kerestc" jclzessel érkezik vissza a feladóho.'. (vagy, ha a
postai megjelölés: "nem fogadta el", "címzett ismeretlen", "kczbesités akadályozott", "cim
ncm azonosítható", illctve "a'mxett elköltözött", "cimzett meghalt/megszűnt").

6.4. Jekn szerzódésben ncro szabályozott kérdésckben a Ptk. szabályai irányadóak. Jclen
szerzodéssel kapcsolatosan felmenilő csctlcges jövóbeli jog\'iták esetére Felek a magyar
jog szabátyainak iillcilmazasát, ille c járásbiróság hatáskötébe tartozó ügyekben a Budai

Köxponri Kerületi Bíróság ületékességct kötilí ki.

6. 5. Jelen szerződés 6 egymással szó szerint megegyező példanyban készült, amelyből Felek
egy-egy példányt átvettek. Felek a jelen 5, folyamatos oldalszámozással ellátott lapból álló
szeizőciésüket elolvasás, értelmezés és megmagyarázils után - a.'/, ellenjegyzo ügy\'íd
jelenlctcben - mint az akíiratukka] mindcnben megcgyczől Jóváhagyólag aláírják.

6. 6. Jeleil szerxódcs meüékletét képczi a Pilisborosjeiló belterületi ingatlanok felsorolása,
amelyek vonatkozásában Beruházó a TRS7. szcrinti tulajdonosok kötelezettségeit vállalla
tcl esÍteni.
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képv. : KissJánosügyvezető

Pilisborosjenő Község
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6. 7. Jelen s-iy.w.odést a Felek mcgbíyÁw alapjnn dr. Györg)' ]:>éter ügyvéd, a György Üg)'vcdi
Iloda (1136 Budapest, Pannóma utca 19. 1/4.) tagja a mai napon készítette, és eUenjegycztc.

6.8. Felek kijelenuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus fmanszírozása megelőzéséről cs
mcgakadályozásáról szoló 2017. cvi LIIÍ. tv. clőírásai alapján a jelen szctxődést ellcnjegyzo
ügyvcd megvizsgálta a felek sxcmélyi okmányait (személyi igazolványok, lakcímkártyák,
ve^etői engcdélyck) cs axokról másolatoí készített, amclyhe^; a felck hozxájárLilt-flk. Fclck
kijclcnl. ik, hogy mindcgyikük a saját ncveben és Jítvára jííi: cl fl jelen s^erzodés lcapcsán. A
Felek hoxzájárulnak ahhox, hog)r a jeien szerződést eUcnjegyxő ügyvcá a Jogügylclek
biztonságának erósitése érdckcbcn, iUctokg az ügyvédi tevékenységról szóló 2017. évi
T.XXVIII. tv. (továbbiakban: Ütv.) szerint a felck szemclyazonosságának cllenőraése
crclckébcn megkeresse íi szemclyi adat- és lakcíinnyilvántartást> a járművczetői engcdcly
nyüvíntartást, az útiokmány-nyilvántartást vezetó, vagy a központi idegenrendészeü
adatait feldolgozó hatóságot. Szcrzőiio felek a jelen szerződés aláitásával is clismerik, hogy
a jelen szerzodést eBenjegyzó ügyvéd </. okü'at eikészítése elott oket tájékoztatta arról, hogy
az Utv. 32. § (9) bckedésc akpján az ügyvcd közhiteles nyilvántartásbfl való bejegy^csre
uánj'uló eljárásban való jogi képviseletfe, illetve közhiteles nyilvántattásba való bejcgyzés
alapjáiil szolgáló okirat szerkesztésére ii'ányiiló megbízási szerzódés megkötése előtt

kötclcs az Utv. 32. § (2) bekexdés szcrmti termcszctcs s^cniély tekintetében a bcmutatott
okmányra vonatkozó, az Ütv 32. § (3) bekezdés szerinti adatokat igényelni.

6. 9. Jelen szcrződést, megcrtették, és iTiint akaratukkal mindenben egyezot, űgy is, mint
felvenni kívánt tényállást helybenhagyólag aláu-ták.

Budapest, 2021. április 12.

1/~~.É-:. /

LENOTECH PassivhausTpítőipari
Korlátolt FeletősségüTársaság

beruházó

képv.: Kiss János ügyvezetö

Pidsborosjenö Község
Onkormányzata
önkormányzat

képv. ; Tömöri Balázs polgármester
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Mcllcklet:

Sorszám Mcgncvc/ics

PÍÜsborosjenó bclterülct 3314/23 h^s'/. -ú Íiigarlflii

1 clekalalíítns urón

PilÍsborosjcnő belrcriilcr 3314/24 hrsx-ii mgrttlan

Pilisborosjcnó belteii'iltít 3314/25 hi'K/;-ú ing^tlan

PiüiSborosjcnő belterLÍlel 3314/26 lirsz-ú iiigatlan

Pilisborosjenó belterulet 3314/27 hrsx-u m^lflfin

Pilisborosjcnő bckerülct 3314/28 hrsz-u iiigafl^n

PiUtíboroyeno belfctiilct 3314/29 hi-sii-uingatliin

Pllisborosjcnó bcltcríilct 3314/30 htsz-u inRartaii

PilisborosJenó belrerülct 3314/31 hrsz-ú ingítdA"
PiUsborosJenÓ bcltctülct 3314/32 hrsx-uiiigatlnn

^?.^s*?9. )'9-SJC !-.?'?.. i^teru^cr 3314/33 hrsx-ú intgatl-An

12 pl llsl:>orosÍC"013 cltcri]lct ^Í4/34 hfsx-ú ingarlan

13 Pilisborosjcno belterület 3314/17 lirsx-ú iiigatiaii 3314/35-37

14 PiU;iborqsicnó beltcriilct 3314/16 hrsx-ú ingadan 3314/38-40

15 PJlisborosjciiQ bcltcrülct 3314/18 hrsz-u ingatlan
16 Pilisljiorosjcnőbeltcni_l_ct33_14/_20htsx-úingat1aii

17 Pilisbörosjcnő belTcriilct 3319/2 lirsx-ii in^atlan
18 PÍlisbörosjfcno bcltci-iilet 3319/4 hrsx-ú ingatlan
19 PiÜsborosjenő beltcnilct 3319/5 hrsz-ú mgatlan
20 Piüsbütos}cnő bekcriilct 3319/6 his2-á higiii-Ian

21 Pilisbofosjcno bcltcrület 3319/7 hrsx-ú mgaflan
22 PitisborosJenö beltcriilet 3319/8 hrsx-ú mgatlfln

':^.';~'''''~

LENO TECH Passivhaus Építöipari
Korlátott Felelösségű Társaság

beruházó

képv.: KlssJános ügyvezető

Kama^ar'azonosító száma: 36060997

1136 Budapest, Pannónia utca 19. 1/4.
Budapest, 2021. április 12.
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GYCYRGY
ÜGYVÉDI IRODA

MEGÁLLAPODÁS
jelzálogjog alapítására

amely létrejött egyrészrfil

1S36 Budopest, Pannónia u. 19. !/4.
t'-{nciil:d!'gyofgy(S)andpartners. hu

tel: 1-361 4120410, +361 412 0411
mobil: i-3630 9767691

fox: +361 2360661
1/15397.Ü.M/2021

LENO TECH Passivhaus Építőlpari Korlátolt Felelősségű TársaságCégnév:

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-161486
Statisztikai jelzőszáma: 24236915-6810-113-13

Székhely:
Elektronlkus levélcim:

2096 Üröm, Káluária utca 51/A.

lenotech bau@gmail. com
Számlavezető bank

megnevezése:
OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi számlaszám: 11703006-20480071-00000000

Adószáma: 24236915-2-13

Képviselő neve:
dme:

Kiss János ügyvezető
2096 Uröm, Táncsics Mihály utca 16.

mint kötelezett (továbbiakban Kotelezett)

másrészről

Név: Pllisborosjenő Község önkormányzata
Törzsszám: 441278

Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
Statisztikai számjel: 15734666-8411-321-13

Elektronikus levélcím: polgarmester(a>pilisborosjeno. hu
Adószáma: 15734666-2-13

Képviselő neve:
cfme:

Tömöri Balázs polgármester
2097 Pilisborosjenő, F6 út 16.

mintjogosult (továbbiakban Jogosult)

valamennyien együtt a továbbiakban, mint Felek között a keltezés szerinti időpontban és helyen az
alábbitartalommal.

1. Kötelezett 1/1 arányú kizárólagos tulajdonosa a Pest Megyei Kormányhivatala által
Pilisborosjenő belterület 3314/17 hrsz. alatt nyllvántartott, cimmel nem rendelkező, 3000 m2
alapterületű, "kivett beépltetlen tyület" megnevezésű Ingatlannak (továbbiakban ingatlan).
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Ellei
dr jbyÖTgVv^^iÜByyÍgyti'
Cy$rgy Ü^yyédi Iroda
Karharai'azonositó száma: 36060997

ll3Ö~ffudapest> Pannónia utca 19. 1/4.
Budapest, 2021. áprills 12.
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LENO TECH Passivhaus Épftőipari
Korlátolt Felelősségü Társaság

kötetezett

képv. : KissJános ügyvezetö

Pilisborosjenő Község
Onkormányzata

jogosutt
képv. : Tömöri Bafázs polgármester



2. Felek a jelen szerzó'dést az okiratszerkeszto ügyvéd által jelen szerzödés aláírásával egyidejűleg
696720/6/2021. megrendelési szám alatt lekérdezett, a Pest Megyei Kormányhivatal által
kiadott tulajdonj lap szemle másolat ismeretében és birtokában kötik meg, amelynek tanúsága
szerint Kötelezett 1/1 arányú tulajdonl hányadon fennálló tulajdonjoga 32120/2021. 01. 15.
számú határozattal a tulajdoni lap 11/2. alatt nyert bejegyzést.

3. Az ingatlant terheli a tulajdoni lap tanúsága szerint ELMÜ Hálózati Kft. jogosult (székhelye: 1132
Budapest, Váci út 72-74. ) javára a tulajdoni lap 111/1. sorszáma alatt 302 m2 erejéig bejegyzett
vezetékjog.

4. A tulajdoni lap 111/2. sorszáma alatt Pilisborosjenő Község Onkormányzata javára
településrendezési kötelezettség nyert bejegyzést.

5. A tulajdoni lapon feltüntetésre került, hogy az ingatlan clmképzés alatt áll. A tulajdoni lapon
egyéb elintézetlen széljegy, illetve a jelen pontban feltüntetett terheken felül egyéb teher nem
került feltuntetésre.

6. Felek rögzitik, hogy Kötelezett és Jogosult egymással 2021. április 12. napján megállapodást
kötöttek településrendezési szerződés végrehajtásáról (a továbbiakban Megállapodás),
amelynek 2.1. pontja szerint a Kötelezett 65.000.000. -Ft, azaz hatvanötmillió forint általános
mú'ködési, háttérfejlesztési hozzájárulás (a továbbiakban Hozzájárulás) megfizetését vállalta.

7. Felek rögzltik, hogy a Kötelezett a Megállapodás 4. 1. pontja szerint 20%-os kötbér
megfóetésére vonatkozó kötelezettséget vállalt, amennyiben a Hozzájárulás megfizetésére
vonatkozó kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik.

8. Felek a Hozzájárulás és a Kötbér megfizetése iránti, a Kötelezettet terhelő kötelezettségek
biztositására 70. 000. 000, - Ft, azaz hetvenmillió forint erejéig jelzálogjogot algpftanak az
ingatlanon a Jogosult, mintjelzálogjogosultjavára.

9. Jelen okirat aláírásával Kötelezett feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a Pilisborosjenő belterület 3314/17 hrsz. alatt felvett ingatlan (a továbbiakban) 1/1 tulajdoni
hányadára az ingatlan-nyilvántartásba 70. 000. 000. -Ft, azaz hetvenmlllió forint és járulékai
erejéigjelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Jogosultjavára. (bejegyzési engedély)

10. A jelzálogjog éreényesitése esetében Jogosult kizárólag legfeljebb 70. 000. 000. -Ft és járulékai
erejéig kereshet kielégítést a zálogtárgyon.
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11. Amennyiben Jogosult kielégítési Joga megnyífik, a jeizálogjoggal biztosított követeiés
maradéktalan érvényesítése esetében Felek úgy tekintlk, hogy a Kötelezett a TRSZ 9. 10.
pontjaiba foglalt kőtelezettségeit teljesítette a Megállapodás mellékletét képező ingatlanok
vonatkozásában.

12. Amennyiben Jogosult kielégítési joga megnyilik, Felek megállapodása szerint az ingatlan
árverési értékesítése, illetve a Ptk. 5:127. § (1) a) pontja szerinti értékesitése során az
értékesítés minimum áraként 90.000.000. -Ft-ot határoznak meg/ amely a kielégftésÍ jog
megnyilásától számított 36 hónapon belul nem csökkenthető, ezt követően pedig 6 havonta
S. OOO. OOO. -Ft-tal szállítható le.

13. Amennyiben Jogosult a Ptk. 5:137. § (1) bekezdése szerint az ingatlan tulajdonjogát kivánja
megszerezni, köteles Jogosult számára az ajánlat megtételétől számitott 30 napon belül az
ingatlan 90.000.000.-Ft-os értéke és az érvényesftett követelés (65. 000.000.-Ft, illetve a Kötbér
felszámltása esetében 70.000.000.-Ft és járulékai) különbözete összegét átutalással megfizetni.

14. Amennyiben a Megállapodásban meghatározott fizetési kötelezettségét Kötelezett teljesítette,
a Jogosult köteles 3 munkanapon belül kiadni a Jelzálogjog törlési engedélyt. Jelen pont
alkalmazása szempontjáböl a fii'etési kötelezettség teljesftésének minősül, amennyiben a
Hozzájárulás összege a Jogosult számára átutalásra került.

15. Amennyiben a Kötelezett az Ingatlant telekalakitásl eljárásban meg kfvánja osztani kettő vagy
több ingatlanná, ahhoz Jogosult hozzájárulását adja akként, hogy a tólogjog az Ingatlanból
kialakított telekingatlanokra átjegyzésre kerül. Amennyiben idöközben a Kötelezett a
Hozzájárulás fizetési kötelezettségének legalább 50%-os mértékben eleget tesz, Felek már most
megállapodnak abban, hogy a zálogjogot csak egyetlen, a telekalakítási eljárás során kialakitott
telekingatlanra kérik átjegyezni.

16. Felek az esetleges irásbeli felszólftást vagy egyéb írásbeli nyilatkozatot postai úton küldik meg a
másik Félnek. A.' Feteknek a jelen megállapodásban meghatározott értesitési cfmére
tértivevényes és ajánlott küldeményként feladott felszólftás illetve egyéb nyilatkozat a
cfmzettekkel a feladás időpontjától számitott 5. munkanapon akkor is közöltnek tekintendő,
amennyiben a kézbesités azért nem sikerült, mert a clmzett ismeretlen helyre költözött, vagy a
küldemény "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz (vagy, ha a postai megjelölés:
"nem fogadta el", "címzett ismeretlen", "kézbesftés akadályozott", "cim nem azonositható",
illetve "címzett elköltözött", "cimzett meghalt/megszú'nt").

17, Felek kijelentik, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelö'zéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi Llll. tv. előfrásai alapján a jelen szerződést ellenjegyző
ügyvéd megvizsgálta a felek személyi okmányait (személyi igazolványok, lakcímkártyák, vezetői
engedélyek) és azokról másolatot ̂ észltett, amelyhez a felek hozzájárultak. Felek kijelentik,

Györ^y U^M/édi Iroda
Kamartpi q/onositó száma: 36060997
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hogy mindegyikük a saját nevében és javára jár el a jeten szerzodés kapcsán. A Felek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd a jogügyletek biztonságának
erősítése érdekében, illetőleg az ügyvédi tevékenységröl szóló 2017. évi LXXVIII. tv.
(továbbiakban: Ütv.) szerint a felek személyazonosságának ellenőrzése érdekében megkeresse
a személyi adat- és lakdmnyilvántartist, a jármuvezetői engedély nyilvántartást, az útiokmány-
nyilvántartást vezető, vagy a központi idegenrendészeti adatait feldolgozó hatóságot. Szerződő
felek a jelen szerződés aláfrásával is elismerik, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az
okiratelkészitése előtt őket tájékoztatta arról, hogy az Ütv.32. § (9) bekedése alapján ai ügyvéd
közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárásban való jogi képviseletre, illetve
közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat szerkesztésére irányuló
megbizási szerződés megkötése előtt köteles az Ütv. 32. § (2) bekezdés szerinti természetes
személy tekintetében a bemutatott okmányra vonatkozó, az Otv 32. § (3) bekezdés szerinti
adatokatigényelni.

18. Jelen szerztídést a Felek megbízása alapján dr. György Péter ügyvéd, a György Ugyvédi Iroda
(1136 Budapest, Pannónia utca 19. 1/4. ) tagja a mal napon készltette és ellenjegyezte. Felek az
eljáró ügyvédet meghatalmazzák a Pest Megyei Kormanyhivatal előtti eljárásokban
képviseletükkel, így különösen, de nem kizárólagosan a jelen szerződés ingatlan-
nyilvántartásho; történő benyújtásával, mely meghatalmazást az eljáró ügyvéd jelen szerződés
ellenjegyzésével elfogad. Eljáró ügyvéd a jelen megállapodást a Felek altal előadott tényeknek
és kérelmeknek megfelelően szerkesztette meg, miután meggyőződött a felek ügyleti
akaratáról.

19. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadóak. Jelen
megállapodássalkapcsolatosanfelmerülőesetlegesjövőbelijogvitákesetéreFelekamagyarjog
szabályainak alkalma;ását, illetvejárásbiróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi
Kerületi Biróság illetékességét kötik kl.

20. Ajelenmegállapodása Felekáltalialáirással léphatályba.

Jelen megállapodás 9 egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyből Felek egy-egy
példányt átvettek. Felek a jeten megállapodást elolvasás, értelmezés és megmagyarázás után - az
ellenjegyző ügyvéd jelenlétében - mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláirják.

Budapest, 2021. április 12.

LENOTECH Passlvhaus Építőiparl
Korlátolt Felelősségű Társaság

kötelezett

((épv, : Ktss János ügyvezető

Pilisborosjenő Község
Önkormányzata

jogosult

képv. : Tömöri Balázs polgármester

Kamaral azonosftó száma; 36060997

1136 Budapest, Pannónla utca 19. 1/4.
Budapest, 2021. április 12.



Or. IícrberovÍc. s Mirjatia köyjcgyxö
11-1022 Budapcsl, Fiige iitca 2/B, fsx. 1-2.
Tel: (36-1)613-0140, Fax: (36-)) 613-0]'19
Levclezési cim: 1536 Budapcst. Pf. 274.
E-fnail: iroda@budaikoyjegyzo.hii
Hivatali tárhcly elérhetösége: MOKKIT, KRID: 342479118
Széklie]ykód:Kll015

1I015/K/258/2021/2. iigyszliin
Hiíelcíi ffwííniíínv

KÖZ.TEGYZÖI OKIRAT
- Elötíem, doktor Gulyás Mirjam, inint cloktor tícrberovicí; Mirjana budapest. i közjegyzö niellett
inűködo közjegyzöhelyetíes elott az alulÍrott beiycii és napon a fenti hivatali hclyiscgben ruc^jelent,
mintUgyJci:

"J/ a LENO TECH Píissivliaiis Epíföipari KorlíÍtolt Felclőssegíi Tiu-sasííg - tov;'tbbiakbaii
Kötelczett, Xálogkotclezctt, Ugyfél -(rövidítctt elrtevezése: Í. /ENO TECH Passivhaus Kfí., szekiielye;
2096 Uröm, Kálvária utca 51/A, céiyegyzékszáma: 13-09-161486, adószáma: 24236915-2-13.,
statisztikai számjele: 24236915-6810-113-13., Magyarországon alapított és nyilvántartott cég)
képviseletébcn önálló aláírási Jogosultsággal eljáró Kiss János szíitetési >eve '' égkivonat
ssenní: ügyvezeíó (vezelő ísszSségvisefő) (született: /Ja szíiletési neve:

, kijelcntésc szerint magyar állampolgár) 2096 Uröm, TáncsÍcs . M ihály utca 16. száin atattÍ
lakos, aki személyazonosságát a(z) számú szemelyazonosító igazojványával^ lakcíinét a(z)

üimú lakcímet igazoló hatósági igazotványával igazolta.
Nevezetí képviseleíi jogosiiitságát a fenti cégjegyzékszámú cégkivonattat igazoJta, valamint büntetöjogi
felelössógc tudatában kijelentette, bogy a fenti cég képviseletére jclenleg is jogosultjogosult az alábbí
nyi Íatkozatok megíételére. A pén/. inosás és a teiTüriziTius fínaiisxírozása megelőzéséröl és
megakadályoziisáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pnit) alapjáii nyilatkozik, hogy a fenti
cég a saját nevében jar el -----------

- Alulírotf kö^jegywhclycties a stemélyazoiwsság eifenorzésével érintett felet clöieíesen
tájókoztattam az elfenórzés céljáról, módjáról és tíirtíilmáról, a köyegyzói közramítködés
megtagtídásának köíeleteítségéröl és a Köz/egyzohrffl szóló íörvény 122. § (8) hekevlésében me^jelöft
hejelcntósi köíekzeltségemrol, vítliimittí az eUenórzcs sarán mc^Ísmerf adutok kczeféséröh
- Aluíírotí Fél kijülcntl, eljííró /(öyeffyzíf/ielyeftey efüze/esen tájékozíuttít ót a kihjcgywi okirut
várható díjáróL A I'éÍ kijelenti, hogy twhmásu) vetíe a kötjegywi okmit várható díját, valnmnt (iz
e/járó ktfiJegyzSheIyetíes tájékoztatását a közje^yzfíi díjszahásról s?. óió 22/20J8. (VÍH. 23. ) ÍM
rendelet 4, § (1), valinnmf 20. § (/) - (2) remleÍkezéseiróf., vnlamhit ü közjegyzoi f!íj megfítctóffe
tárgyáhaii köieUwttsé^e. t vúIÍal, (íz okiríít elkészííését afentlek tufhtfában ís fcéri.
- Miulán az Ugyfelet kioklattam a köxjegyzö halósági tevékenységének, íi kö^jegyxöi okir;itba .fogialf
kötetezettségválialásnak jogkövetkezmcnyeiröt, a közjcgyzöí okii-atíai kapcsolatos végrcliajtási
szabályokról, továbbá felaiondási okokról, valamint az Ügyfél képviseiöje képvlseJol és ügyleti
képességéröl a lioz/'. á Íntézett kérdésekre adott válaszaí ahpján nieggyözodtem, víilamint öt Ígazmondási
kötelezettségéról, a kozokirat-hamisilás és a hamis magánokirat felhasználása büntetojogi
kövelkexményeirö! kioktatíam, felkérí, hogy foglaijam köiyegyxöi okiratba a reiidelkezésemre bocsátotí
tervczet alapja-n - kjfe^ej. etíen uz iüáhht twtalommai - a/, alábbiakat:

-KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS-
1. fcjczct------------

- Alultiotl LENO TECÍI Píissivliaiis Epítőipítri Korlátolt Fclelösstígíi Társaság, mint Kötelexctí,
Zálogkötelezett, Ugyfél (a tovabbiakban; Kötclczett) kijelenti, hogy közte és a PIUSBOROSJENO
KÖZSÉG ÖNKORMA.NYZATA (szekhelye: 2097 Pilisboros.jenö, F6 úl 16., torzskönyvi azonositó



szám (I'IK): TlAbM; adósy.áma: I57'.i4(, 66-2-13, KSI-I stalisxlikai s/.ámjcle: 15734666-841 1-321-1:!,
Magyfiror.s/j'igoii iilapilolt cs iiyilváiilHi'loll önkonnáiiyxat), mínl Jogosult, . lelailogjogo'. ull (a
továbbiakhaii: .logosull) közölt 2021. (kclloezer-huszoiiegyedik) év április liónap 12. (tizcrikcUedik)
napján lelcpiilésrcndei'. ési szcrmdiis vcgrehajtásáról szuló incgallapodás (a továbbiakban:
McgAllapodiis) jött létre inagánokiiiitbiiii, aiTiety Megállapodásban vállalt 1'izetési kötclezeUségei
biztositására a r-'ulek között 2021. (kcttőczcr-liiis/. onegycdilt) cv liprilis honap .12. (tiy.enkettedik)
nnpjiín "MEGALLAPODASjelznlogjog , ilap)'tásHrH"(atovábbiakban: S7.erzödcs, ZáIogszcr7. ődés)
jott lctre magánokiratban, iiinely Szer/.ötfcsben vállall kötelczetlségeit a Kotelcy. cU az alábbiak szerint
crösili meg, valiuninl az alábbi kötelezellségcket vállalja, illetve iiyilatknxatut tcszi: -------

I. Kölelezett 1/1, azaz egy egész arányíi kizáiólagos (uliydonosa a Pest Megyei Kormányhivatalii által
l'ilisborosjenö bellerület 3314/17 hrsz. alatt nyilviuitartott, cfminel iieili rendelkexö, 3000 m-', azaz
hároinezer négyzetméter alaptertiletu, "kivett beépitellen tcriilet" megnevezésű ingatlaniiak
(lovábbiakban ingatlan).
2. Kelek a s^er/. ödést az, okiratszerkes/. tö ügyvéd álta] a yzerzödés atáfrásával cgyidejülcg
696720/6/2021. inegrendelési szám iilatt lekérdezett, a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott
tulajcfoni lap szemle másolat isineretében cs birtokában kötik mcg, ainclynek tanúsága szerint Kötelezett
1/1, azaz egy egész arányú tulajdoni liányadon feiinálló tulajdonjoga 32120/2021. 01 ..15. s.'áinii
határozattat a tulajdoni lap U/2. afatt nycrt bejegyzóst.-
3. Az ingatlaot tcrheli a tulajdoni lap tanúsága szerint ELMÜ Hálózati Kft. jogosult (székhelye: 1 132
Budapest. Váci ut 72-74. ) javára a tulajdoni lap 111/1. sorszáma alatt 302 m2, azaz háromszázkettő
négyzetmete]- erejéig bejegyzett ve/. etékjog.
4. A tulajdoni lap JII/2. sorszáma alatt Pilisborosjenö Község Önkormányzitfa javára településrendezési
kötelezettség nyert bejegyzést --
5. A tulajcloni lapon feltüntetésre keriilt, hogy az ingatlan cimképzés alatt áll. A tulajdoni lapon egyéb
elintézetlen széljegy, illetve a jelen pontban f'eltuiitetett terheken felül egyéb teher nem került
feitüntetésre.-

6. Felek rog'/. itik, hogy Kotelezett és Jogosult egynróssal 2021. (kettöezer-huszoiiegyedik) év április
liónap 12. (tizenkettedik) napjáii megallapodást kötöttek településreiidezési szerzcidés végreliajtásáról (a
továbbiakban Megállapodás), amelynek 2. 1. pontja szerint a Kötelezett 65. 000. 000. -Ft, azaz
hatvanötmillió forint általános miiködési, háttérfejlesztési hozzájárulás (a továbbiakban Hozzijárulás)
meglizetését vállalta.'
7. Felek rögzitik, hogy a Kötelezett a Megállapodás 4. 1. pontja szcrint 20%-os, azaz húsz százalékos
kötbér megfizetésére vonatkozó kölelezettséget vállalt, amennyiben a Hozzájárulás megfízetésérc
vonatkozó kötelezettségével 30, azazharminc napot meghaladó késedelenibe esik.-
8. Felek a Hozzájárolás és a Kötbéi megfizetése iránti, a Kotelczetlel terhelo kötelezettségek
biztositására 70. 000. 000. - h't, azaz hetveninillió forint erejéigjelzálogjogot alapítanak az ingatlanon a
Jogosult, Tmníjdzálogjogosultjíiváríi.
9. Az okirat alairásávEil Kötelezett feltóllen es visszavonhatathin iio?,zajánilásat üdja ahho?:, hogy a
Pilisborosjeno bclterulct 3314/17 lirsy,. alall felvett ingatlan (a továbbiakban) 1/1, azaz egy egész
tulajdoni hányadára az ingatlan-nyilvántartásba 70. 000. 000.-Ft, azaz hetvenmillió forint ésjánilékai
erejéigjelzálogjog keriiljon bejegyzésre a Jogosiilt javara. (bejegyzcsi engedély)-
10. Ajelzáloigogérvényesítése esetében .logosult kizárólag legfeljebb 70, 000.00(). -Ft, azaz helvenmillió
forint ésjáriilékai ci-ejéig kereshet kielégítcst a 7^i!ogtái-gyon.
11. Aniennyiben Jogosull kielégitésijoga niegnyilik, ajelzálogjoggal biztositott követelés inaradéktalan
érvényesitése esetében Felek ligy tekiniik, liogy a Kotelezett a TRSZ 9. 10. pontjaiba föglalt
kötelezetlségeit teljesitette a Megállapodás mellékletét képezö iiigatlaiiok vonatkozásában,
12, Amennyibei) Jogosult kielégitési joga megnyilik, Felek inegállapodása szerint az ingatlan árverési
énékesilése, illetve a Ptk. 5:127. § (I) a) poiitja szerinti értékesítése során az értékesités ininimum
áraként 90,000.OOO.-Ft-ot, azaz kilencveninillió forintot határoznak meg, amely a kielégilési jog
megnyílásátó] számitott 36, azaz hanninchal hónapoii belűl nem csökkenthetö, ezl követöen pedig 6,
azaz hat havonta 3. 000. 000^-Ft-tal. azaz liárommiilió forinttal szállitható le.

13. Amennyiben Jogosult a Ptk. 5:137. g (I) bekezdése s/ennl az ingatlan tiilajdoiijogát kivánja
megszerezni, köteles Jogosult számára az ajánlat megtételélol számitott 30. azaz harminc napon belül
az ingatlan 90. 000. 000. -Ft-os, azaz kilencvenmillió forinlos érléke és az én'ényesitett követelés
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sniin fl'IK): nWyl: >díw?mm líTSWí(r7. -\Í, KSII -taliulilini sniiMJclt:: 1Í7WM S411 ^211^.
MfljivMiirs/.iÍROi) . iia|>ii(.)ll cs ityilf;iiil!i[ti>tl Unkütmáiiyail), nmi JnRnsuit, .IdT.rtinRJ "?". <" II ("

lovabbiukliii": JopMull) U'uütt 2021. (kcliiwcr-hu'i^iieityeilik) liv április húiuip I?.. [li/x'iikullcilik)
[Upjiüi lclcpfllmrcnrii.'íísi s^craíMs vcyrehailAsáról sit'ló incy.illaptiilfls (K tovilhhiakbB n:

Mrpállflpodu) jtítt lélre maeuntíkirntt'iiti, amcly MceAllapudiishiin unllidl Imtiifi kütrli-ullB-sci
lii71<)sili'ifir> > Fdck kO/iitt 2U21. (ktltitrrtr-liiiiMineEjulih) w iprilia buiup 12. (tirfnkctltdik)
napjan "MECÁI.LAPODÁS jcl^ilotJiiE alH[]ila.iBra"(a lovibbiflLbfln: SurzSdfe), Ziloictu-nc&ita}
jMt lctre maKiintikintb. in, ninciy S^eT/fidustiui vallall khtclcmllsi'iitíil n Kfltclmll a?. a!iihbj. ik s/crinl
urosili iiici;, uiilaininl azalablii kúldf/.cllscjirkcl vfillnljii, illelvcnyil. illioz.ilol le'.zi: --. -...-^-

a l'csl Mcgrói Kurmáiiyhival. ila Hluf
iiid ncm renilclkcA 3000 ni'. wsi
tcrUIfl" inegneveMsi] iiigatliuiiiak

I K(l[i;!c7?ll 1/t, swi cgycBils; pranyi't Iti/Arflaens uilaittonui..

Pilitbnm'ijGiio btilterillct 3314/17 hr^ al. itt nyilvintartcill. cd
Mrnmmr nrjy/i-bnítcr ulapicrtllcliL "kivett bcepilellen
(] wábbiiikbii ii ii isui llan). -- - --- ---.- -. -.--...-._-_-. -.-.-
7. Fiilct: a <T/. udésl ii2 ok. rnl.urrltHi'lö lljo-veff iiltnl n s7er?Aiés nlAin'-'ival cü'idcjukg
(WiWliWl\. m^KnWcsi suim alall lekMücll. a fc<!< Mtgyci Komiinyhivatiil iiltal kiadoll
liilajcloiii lap s7?inleniAsdnl isineretehen &s biniikában 1-Slik nir^ ainLilynck laiiilsayi s/jeiint <ötclTtl

!/1. a?m tj;y ci;c!>7. arónyú lulajdoiii liínyadnn feiniilló [ulajdi)n)i>g)i 32120/20^1. 01. 15. (rómü

hiLtiroainBl nlulnjdcmi ln()1[/2. alau nycrl hu\tsyivV. ----- --. :. -... . ---
3. A7. ingallantttThclia lulaiAjTiiI>plwiiiSiiyi s7.erintRI.MO \iAU?>ü Kf[. jogns.iill (székhtlyc: 1132

UudapT il, Viu íil 12-74.) javiira a iulfijdf)"i lap lili'l. sorsziima nlatt 302 nr, sw-i. hAmmsMrtcuű

iicsyzctinciErcrtjíie bcjcsyzdt vcirtíkiotí ------------
4. Aluliijck)nila[>m/2.soisriimenlattl)iii'ibnmsieiioKjüuiegÖn)tomiu]ytí]lajavAratelepOIísfcnric7&;i

kftttíle7^[ts?g nyert bcjc^zcsL -*-. ------^^^-^^^. -^-^-.. --^^--'
5 A tulajdoni lapon feltOnlcthrc kerUll, hugy v/. üigfillan t:im!tí]). i<s alsu all. A tiilajdoni líipon cEych
climiMlcn S7,tljcgy, illelvc ii jclen poii[lian rclltkiitMcfl ttrteken felü] vgyéh tchfi neiii kcrilll

6. t-elek roRutik. hORy Kfilcteíctt fc, JOBOS"II egymnssn) 2021. (ki-[t6czer-hiuzoiit;i!, >edik) ív aprilis
lióiiap 12. (l;u:nkcltcdi)()nBpjAiimt:!inllat)rtda<;[kntnttcku:li;pnlcsn:ndcziiiismrTdisvcgrcl). TÍIásAni!(8
tovnbbiníbaii MegAllapodu), amslynck 2. 1. poMja sMrint n K.öfelcacrt űi .000.000-Fl, azaz
lialvanBmiillii forini illalánw. mflltftdcsi. liillerfejlesztési huuujiiuiás (d lováhliiakbwi HcKiijinilis)
mtg H r^tfeiét vállafta.--^-----_ -- .".. "... _... -...-- --- --... .. -
7. Felck rftg7.ilik, hngy a KatcleíuU a Mcgállapodis '5. 1. poi)lja iitrint 30%-os. sim. hús?. száTalckos
kftt^iír inctífiffilcsen: vunalkuró külrlcu:ltscpct vnllalt. aincnnyibcn n HnMÍjirulá. '; mcgfizeliisíre
ronalku. ií kBLele/. ellsésevd 30. íesl batininc napot mcghalBdA kíseitclemhe csik --. --
6. Felek a Ho7zájarulás cs a K&ltm- meBn7jclfcie iránti, n Kniele.eeltet Icrhelti kaii;lc/?Uwi;f;k
bi/JUNÍlásflni 70. u00. 000. - Fl-, aisa. lietvcnniiliiA forinl crcjeiejel^ltifyogot aIa}jlLanak K!. iilKIitliuioii a
Joiiusiih. mÍDtjdzAkiaiogosulljavira. ----------. --"-...-._-"-. -._
e). A?. iiiiiml aliirtoéval K?u;ls7^n felléllcn éii viss;cflvunhBUitlnn IKI?ÍÍJNTU|Í!^I BtljB nlilici?, liofiy n
PilubflrdfijmA tifltcrulfl 3314/17 hm. nlall fclvcll iii&nllaii (H tnvAbbinkhiui) 1/1. aau' uyy eBés^
lulaidoni hínyadíra lu insaIliDi-nyilróflIartíii. bn 70. 000. 000 -Ft. fl/.'tt htn'cnmillió forin; ís járulckai
crt'jt:ÍYJcf^loaiO E^<-TÜtmt>ci<e?'^r<tiJoS"s"l'J''^ra. (bcjcgT ti3Ímgcdtíy)--. -.----.

10. AjeliaIo^ioEiTrcnycsilcM! euitíxn Jpgpsull ItffflrólBg legMjcbh 70.000 BOÜ -Fl. azaz iK-lvciimilliá
riiriiit isjiinilihiii erejéiE kcres)][:l kfclcgilrsl B. rflcipargyon. ------------

1 I. Aniennyihci) Jugusull Uclc&itti. iJQga i]iegny;lik. ajcl^lc'tJoggal tii71nsított küvclcles miirnitóItUlnii
crw. nyesilcie esCTtbCT Felek úgy lcliiiililt, liagy a K61ck:a;u a 1'RSZ 9. 10. pnntjaiba foglalt
knitle7EIL-. íi;C]l lcljuMldic B McpallapodAs mellíkletct képezfi infiflllniiuk vffliBitoíisaban. ---
12. Amcnn? ibcn logosiill liiclíyilíl; jftgn InCjinyilik, Felck mcgAllapftdáss izcrillt 37 ingatlan ;irv'erés[
írtckusilfsc, iltetuc n Ptk. 5:127. S (1) ;i} punlja suTÍnti ertekc-itT soran H^ cníliCiiKis mimmiim
aratínl fln. OBO. BOfl. -Fl-ül, a/jií (. itciicrcninillio rorifitnt liatároziiak m^, aniiily a Itielígíiísi joe
miiEnyflis.-hól siámllolt 36, IKOÍ lianriiielial liihiapoii bclal ncm t!iükki:nllii;l<i, eii ktivctóeii pcdij; í.
31S7. hiil havonla 3. 0UÜ OOO.-Kt-lal. sss-i hnnimmilliii fc-rinlial s,7ÍI]ilhatA lc. --"-.----
\S. Amcnnyibui Jogüs>ll n Plk 5:137. ^ (11 bckffi'.tliíw fl7jcrin( S2 ineatlan lutajdonjtígrtl kivanjii
mefsisr'swi. kfllrlc'. Jogo'aill srAinara az ajáiiiat ineglclelctél siámitiill 3ü, >c>7. liuniiiiii: napan bclGI
a; inRatlnn W.mO. OOO. -Fl-os. azaz kikncvenmillió roriiitos i.'rtektí ts a; wcnycsilctl kBvciclc-i

(ft5IUXin[W-F. 'f, ;!i'.n/. hntTiaimilli<ifnrinl, illrlvc n K|Í]KT fe[s/, /iiTií[ásac'lclíbtii 70. UUU. OOO. -l-t, >i;w
liflvuiiiiilltí l()riiiti;sJB nili;)(ai)l(llliinbo/^iissM:^t. 'i!uial,isyil iiiL'gti/niii. -. ..

1-1 Aniumyibtn , 1 Mcyullupoili'i'. baii incehatirdMll li/ülí'. i lcfltL-lcu:llu:t;?l Kflltle/. ctt li:lji:siti:f<i;, n
Jo(;"si.lt ktitdcs 3. NUIZ hfimni iniinltannpoii bclili ktnifni > jvWws l"rl<isi uiwdflyl Jului ixml
aD.alm.'u.u.;] ucmpontjAbAi n nTtcsi knlelczetlsiiis lcljcsilcsintk iiiiiiBstll, aincnnyilieii > llp7^j:irLilii?
OsütEf 11 Joftfisull .-Hlniára alulalásrd keriilt.
]S, AinTnyiben!iKfllvlcw:llii^l"gallantUlcltulalii(nsic1j;iiushanmcBkívnnpn-. ?i;ii)ikt'tU'ivngyl(ibli
inKatlaiiiia, ultlice Jcgosul; \w/^i)i{u\ksl iidja (ikfiíiil, lio|, y a ^;(iia"K a.t Iny. illiiiiliól kiiil;ikit(in
lflck;n[;nilnnokra Aljc^'2<i', rc kiirill. Ameniii'ihcn i;^iknd>cn a Kfllclcziill a 1 liw.ajinilas ri^tcs.i

kü!ele7el[, st;i;cjii:k ktí"lébb 50%-ns. iisa-t nn'en s/Ar. iickns mi'nilibcn ctu;c] ;oa, i-'clck már mnst
incg*l!iip<idiuk abhnii. hoy n TAIoyngtil cs-fk CKyetlcii, n lclel. al. iltitósi clinms soran [. inlakilöii
tclcluni;alliuiffl Ifi'rili Aljrgye^i.. -. ___^_. "-""_. __^. _-__-----
1ú. Fclck a? e!>t)ci;i:s iiasbt;li rdsuiiitásl vnfü c^veb irasbcli nyilnlkozalül poiilai iil(in kfildik iiiuy a
mfaik l-'i'lnck. A [.clisitiitk. 11 nie[;iillnp<>dá<iban nKphniBnwíilt ínesílísi ciincri; lenivtviinyus us ajAiilutt
kUlclcinuni'kfflil feladult fclszólilBs iltetv< egyéli ii)lilnlknífl( a cimzulickkul 11 [cliKUs itlfiponLJfilri!
sainiftott S. (ölüdik) iiii]nkniin|xin akl<or is kazftllncli tcktntanilö, aincnnyibcn n ki:Af"i(lis (Bírt ilcnl
sikcnlll. iiicrt a c[m?.e[t ismcrelli;!) lK\<, it k&lieriil]. vsf^ a kllldumi'ny "ncin l. iTaslE"jel?Ái'iisl irkmk
ví-. wn n ftílaitóhm (vagy. lis a |milHÍ iiicadiilís: "nfDi riisndln cl". ^[inj^il i'. racn.-llcn", . Acdxislliií
alinitilynmlt", "rim nem iuüni>silh(il6", lllc^ "cdiizeil <l!(fl)in7<W, "citna. tl ini:|;li:i)l/iiiess-/-iinl")..
17. Fclel; kijduntik, hfiRy a pínmasiis és ii tem>rizmus tinansziroTasa meBeiüzilsirűl is
inctal. ad.flyuüisáról sailó 2017 ívi LIU. tv. t-tölriiiuii niapjan a i>ze^üdrsl vUuii'jCQfd Rfyvéd
nicgria;iEÍlla B fchA uemílyi akmAnyait (s^emelyj igazolvinyok, Ittkcimkartyáli, VE?. tt6i engcdílytk)
tt uzokiól iiniisolatot kcsziletl. amclybcí a Itíek hu.c/Jjániltak. Fcfcit fcijclcndk. liogy miiidcgy'liOk n
SBJÍI ni.'viibcn éi. jsvam jár cl B szcrmdss kapcsan. A Pclcli hctuAinfvlnali nhhn?. hngy n ycr^Atléd
tllCDjegyzS Ügyvctt 11 jujiagyi^luk bi.MonsAfiínal; erftiiitíu crdekcbcii, illtíűkt; st [igyvtdí
[cvtíkdii'séKróI saitu2017. ivi I.XXVIII. tv. (tuvíbbiflkbaii: Ütv.) s.minla fcick iTiiiclyuonussai;ín. ik
fllciifirrise cniekébtn mcEliere'. sr a '.zcmélyi adnt- is !at;dmny))v;u)tartásl. a jinn0vi^u:l;;i eiij,;cdtly
nyilvdrrórüisi, A^ i'iliokjnAny-nyiivAiirBrtá'íl vcKetö, vap>' > kft/^ünü idcgcnr?iK<(Ls;cti adRüüt fcldolgnzó
hiiíuyt^üE. Sy.fri'/.ödA fc]fi^ fl szcr^klcs flláírauival iscJiirncriL hoftí a szerzödcKt cllünjcyyzA Ug^'véd az
ofciral cllfis'.itL-y i:lölt ullct lajiknztaiu firrél, hngy a?. Oh'. 32, § (9) bdifidése nlnpján u? UEyved
USfhililei. nyilvanUinisba valú bejci^ésre irinyuló cljiriuhiui vul6jo((i képviscltlTe, illervel;CT?liitól<
tiyilvíiitanásba valo beKgyzi;3 alapjáiil aiolgájó okii-iif su-rkestíésíft irAnyniA mcghiULsi SjHSTíudcs
megkíKcsc clull ktwdcs u Ütv 33. § (2) bcke/. dciis. wniili lenTieizetes'immuly lcltiiilclcbenabcmuutiill
ukmui>rn voiintkflyi, s^Vtv 32. g (.l)bckczdés íierinti ídttlokal igínyclni. -. -----.. -"-
1 E, A swreSdcfl a i-'elck jiieghi^A'. n nlapjAn dr. GyOrgy rutui Ugyvul, u CiyftrRy Lifiyvi'di Irodn (I ] i6
BudapcEt. Pamrónia utca 19. [/4. )(a(yaa mai nnpoii l. teiKKCcsdlcnjeRi'etíe. Felck a/ejjáró IlBí'vcdcl
inefilinlnliiian-ik a Ptsl Mcgyei K.oniianyhnfllal cl?lti cljilrawliban k^visclclilltkd. lg>' l-nlftiirtscn. dc
nnn ki/Arólagusan a szcrítídu ÍTigatlan-nyi lvnnlartisIio-i [Brtcnó b>nynjtAsflv>l, mely mct;halalma. ?ásl

a; rijAm (lyvod H Büij-^di's cliciijesTAsível slfogad. Hjírri agt-vcd a msgallapuiláí) a l.'rkt; illlil

tíoMloll tüytknfk és kcralinclinek mi-gfe]i:líai sn;rkcs;li;[[c IIIL-S, iiiiuliii iiiEgsyi'rtíKlnU * fílck usy^fí
ituról..

19. A mcgnllapodásbfin iicin uahályo/.ull kírdéitikbfn H Itk. siiBbályai inüiyailonk A iiiegiillapodAstal
fciipctíiliuni. iití fclfncrillf) euliuges jövóbcli . icsvila). cselírc Fclek n magyar jdg F. uhalyainal;
,i[(. alm;iri. ;ál, iliu^c jirasliiiósá); hatóskilríbc tannTO Uyckbfn fl llixtai Kfi/ponli Kcrtlleti Binwág

2>. A iticiiállaputlás, a h'<.'kk iltali ni.liri.T! It|) halal) b,i. ------..--_--
A m(!E;lllapodís V. sm kilenc etiyinaaial sw swrml [iicgcgyezo |xi!dAnybaii kíafll!. ami-jyb>61 i'cltfc

rgv.tgy piil(M];yl hlvcnek. l-'elck ft nicgallapodrisl clultiiaái., (indmcíiis cs i>c(ynn|,\'a''a<A!- <itín v-

i.-ilciyc^-m ügyvédjelailelcbcn - minl H7 nkanititlikfll mindcnbcn nitgea. vcíSljAvihneyóla^ alairjiik.

- .Vuimu ÍÜW TECH Piüsivhaiti ÉpilSipüri &urliil>ll I-eMessc
tudomásu! vesii, hafiy a Jngosiih a Svnwiislien hivwhawU t6n. skíinyvi
7S46&4.-

- Áiulinili 7.alof;livifleltíl ti91elfW, éj;el váSlul ajeleiifeJKahenfogliih kWeÍFWtaessijfleafrjwt,



jck'fi oiüraf tí. v d Swzddés .\wifif tüfieno fclje'ííléfíw.
- Aíiilfroíf y. íil^fiöíelcícít fi jelcii okfraf é\ <i S'/.erwdás/'Zúlo^.ürwdcs c,\ (f Me^álUiptídás Sf. e.rmíi
/<h'efe/ey /eft/iííf/úfíÍf e/Íxincri, vdlamhii iwioma^ul vc.fz'!, ho^y (i 'fíinilókük méríí'kc v(iif<)thaí.
- /llvliroll '/.álttgkOlelezetl kölvlvs 11 jelm iikirul és 11 Záldffszrrzodés .'izerinli zálogkölelezelli
/cöíeJeztíffM'^rk íefjü^ííéfiéiv, tigyi makkor a^átpiúos. ííttl bíztosíloít /if/veíefcy eycúckcxsé víílfísahor^a
Kiilcleiell lelíesiiésének clmiilusiliísu rselcn köleles a /'á/og/ui.'o.s'u// Zúloglc'irfQiból valú, jelen okiral
?;.s' // Zalo^yzerz('k{é,\ izei'inli kieiégi!üsénvk ííffésóre. -.
- A Ziilogkölclewtl luilimmsul vesv, /lugr iijclzdloglxi! viiló kielef;ilesijog 11 Zulogsieriuilés iiliipjuul
sinlgul6j>i;visumyfelmondásuvul - 11 hitíasitfítl kiívctclcs eseiléhessé vuliisáviil - h megiiyilik. ---
- A Ziíliigkiílelewtt köldi'íi niagdl iiiiiittk liirésére, hngy 11 Zulngjogosuli 11 Jelcn nkirutban, és a
Sien. <f>ílésbeii me^eföff kövcieléseuick hitfositásáf'd siol^áló, f&nt fíiegje/ö/í Záfogtáf'gyhól a jeÍen
okiritt és 11 Si. criödes szcrint, aziiz 7>. IWV. (1011, -l''l, igm liefveiimillió forinl Inkeöss-iS!! és iiirulékiii
ercféií! kielégÍíéxí kereysen, a zfí/tí^/t^af hizíosítoí/ követefefi esedékessé váfásakor, a KöfeÍczctf
ieljesííéséneh elmiilasztásít eseíén vugy hd íi Köfcfezct/ netfi vagy nem szerzödésszerííeH teljesíti c
vilogsicrwtlessel hhliisifiill " Swwiilés "-hiil, "Meyállapiidás "-hiil fakuiló h{irmely, fizefési viiffy egyéb
kolelczetlségel, vagy [i Ziiliighiitelezrll 11 wlogszew'ilasben foglall kolelewltifégeit hiirmeiy móiluH
megswgi, aviigy liti a ziilogíiól vulu kielígitési ji>j{ effféb iikhól mi!f;iiyilik. Ehheii M. eselhen a
Zaifígköídt'tcíí kötefes a ZáÍo^ár^yakuí <i feníi móílon^ az erró'l swló zálo^jogosultf felsz. ó!ítáfi
kéihcsitéscl koveliwn végrehajltis (.éljiini 11 fentiek szerinl remlelkewre Imcsátaiii.
-A Záloykölelezett ludomásul veszi, httffy a jelwlogjog lélrejiiltének kél eEvülles feltétele a
Jehálo/jjvg megaliipitása és a Ziilogkiitelewll re. niklketési joga a Zálogliírgy folötl. A jeliálngjog
meffiilapil/isiílioi 11 Zálogszerzöiiés megkölése és erre telcintellel a jeluilogjog ingatlan-
nyilrtÍHtartásha tiirténff hejegyzése .wikséges, ameiynek elöfelíélde a Zálogkoteleiett
lulajihnjogának knrlátwismentes ingtitlim-nyilvunlmtusi hejegyj.ese.

-A Zálogki'ilelcz. ell tiidamásul vesii, hogy a jelen jehálogjog níltouillan Uirtiilommul abhan ai
eselhcn is fennmarad, ha 11 jekáloggtil hiztosilull kovetelés kiilelewttjének siemélyéhen vdllmás dll

- A Kiíleleu'll kijdrnli, llfigy a foUhh'alal eldlli eljiiráshm , 'iwkséges okiratokal és a bcjegyzési
kérelmel ii clr. Gyiirgy Péler ellenjegyv'i iif;yvéd, a Gyíirg)' llgyvédi Irudii líigja hészili el és nyiytjii he
uz iHetékes földhívaíalho^
-A Ztilagkölelezett kijelenli, hngy igm.giitibi swlgiiltaltisi dij-fiielesi hiileleiellségc liirgyi ihaii ti

tufékottaííísí íitfhmásu/ veííC) ennek afötdhivatalnál e/ege/ tesz.

2. fejexcí-
- Ahüirotí Ügyfél fi jeÍen okirat szerintí ügy/et vtínatkozíísában tudofwísul vefíe az eljáró
kSyefywhrlyettes által 11 Polgári Tön'énykonyvrul swló 2013. évi V. törrény láloKÍwa vonaíknw
refídelkaüseirffl adott tájékoztaíásí.
-AHdírott Ügyfcl kijelcníi, hogy íi jeíen ohirathan hsvatkozoií Swzodés renfhlkeíéscií abhan (tz
esetbetl is lcljesíti és ti Síeníiilést e renilelkrzesck mellell iikknr is érvéiiyesnek íckinli, liil a Su'rwlés
rendclkcíósei vu^y a S^erw'fíéy bdmreiy kiegésiiíése utóhh hnrmely okbói résíben va^y egészhen
érvéiiylelc'.Hiielt miniisiilne, azaz íi hivulkowtf Szenffttésl kiziíriílag a jelcn okiruthuii irl fellélelek
melieít is megieíie volna.-
- Vgyfíl Iwlomásul veszi, litigy ci Polguri Törvényköiiyv feleli joguira és köteleiettségeire voiidtkoiú
reiitlelhe. zésdtfíl Ofíik azükhan az eseíekben fórhettiek cl 11 Felekf hü w.t a tön'éfíy n&m tilíja.

- Alulii'Btt Ügyl'él kifejea-tten kijelcnti, liogy n jeleii okiratban tett kötclczcttség^'állaló és egyéb
nyilatkoy. atiiit egyoldaliíaii visszavonni nem kivanja, ay.olt vissziivonAsához a Zálogjogosult
írásbc'. ti hozxítjáfulíísa sxiitcs(.''gcs.

4. fejexef----------"-
- Az Ügyféi kijclciiti ós vallalja, tiogy - ameimyiben je/en okirut alapjául szolgátó 'Z.cüogszvrzöíiés
e^ve. y eseiekre másként nem rende. Íkezik - a Jogosult rés/.éröl a liozzíí intézett a?,on írásbeli
nyilatkozatokíit, anielyeket a jelen okirafbftii megadoít címére tértivevényes és ajánlöLt. avagy egyeb
könyvelt (aii'inlott, biztosított ajánlott külön szolgáltatással) levélpostai küldeményként s7íibályszerűen
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'iili'./ZúiirwrtSíis f-f 11 Me^llnpi iiiih sierin!i

il rcsii. hiigf n jt'irtilikiik i>fnrkr vállrthal. --
iiil es ii /ii/<w. Tr:"A'. i sierinli :úl!>ykotf!nelli
U B/ /ififu.rf/uM kSveltSés e. i,nííhewe_ra!ímks^a

.s a '^loKi'iKifi'll Wiiofíia^yhfit vaiíi. je!r> nkims

fflwiitiria^ii. 'iimutles-iifriiitii'irltWlrijrMI^
- Aliiiirrit yi ilasltStFlani n j'-/r" ><"'"fr* K A'IC/-;

lii;rnflésjemin!lihule!i-ineri, víiltiaú>Ki<l
- Atiilimll 7iilti^iiS>rtt!V!i tölelcs u Jrlr" "kir
kMi-tmlifVKcit tcljrsiin.f'v, iifflwutAi"- s_yt>ü&
KSStígttt Hlksílé'. tHrk rl, iiiilmziísn nrtín knlvSt
A 11 '/iiltifi.m'i-iM/v nrniili kielefflrirmk lurisiw -----"-- ---- - -- ^

.^'^^(^^fui;^W>;M;f,/"w'";ró"/^'^T/ri*iW^itó'^<^'fw>"'-^'''ís"'"/'''f''/
iu^ri/ii7''J;"'"<''y/^m""Af"'m'-"í'a''*'fn".*swf'et"''f't?*r-";l'<fA"?'B/~.Í).. '~'^'<l'^-'Z-.
- A ZtÚoiflr'fli^l ̂ '.v ""W"' """"* 'iírüíre, IWKV"^ X'iirW^"^" flA'""ín"' ","
StewM^^i-Wtlii-'v^ti.iek *tí".<te(fm ,w/í'"tó, /<."'"'f^'"'^'"W'W*'"" ^/<"
'^kifie'i'. 'aSurSMs wn-nr, wurc 7a. OM. e6il.-n. uurr l, tlvei<mill;í forM ISkeSi,̂  ff f"Tró*<"
ve^jsiti'-l'-KÍ"1-" keress'n, o IÁI<ffl>Srl batmitiitt U-.-űtíh tírítkes-S vílasílfisr'"a Ko;tlewi'
^tof "^ rímttia-iVá'. a f.sÍH <w /'" ° AW'tetíí "e'" i'W '".'" slerw<s's!iurMn'tvlestti.^
i^i;^rf^f*^^/'"".. hc^tó^-*"/. "^W^"^"^'i'/nwütó/^'^;rt^^^^^
AWffe^.A, v>Sf a Woskr.Mcvlt > wl>KW.crwdisbt> fu^ kölrlnel^geít ^'ml!f'"íd0^
TXWgi,"iTKC 'ht' " laiivliói wlí ktti^!t&/ j,'K CKyíh al. bál mfsfí)ilik. F-tiÍK>^ '"""^"
'zS.iS.S' 0,^. 1.1. fS.a^ ̂ ri' ".."". ~-a-<t .Wlf-^irr
hfthesitwl kfiwlSíi, vésrthujla-. tfíj>r" afwliek sKrinl renA./Wiw liiin.áiani. - ^-^-_
-^"^ltWe/W/í ruriomu"/ '^.ü, AW ° }rltátosi"s ̂ t}Wi"rk ̂ssstŰííSjsWSSS'L >
ÍthaloK)"S-<'S^''P"^" ̂  " ZóioRliSltlwtí HHdelkethl Josa a ZdlVKIáiTif /Wf"-/ lfM1'^
'nwsalwi^vh'tti 'a ZaSogsuaSllís m^. Uww is frft !ekt>lrtlel a feíwlosiap lnS^i<0'-
">ytlmMartcsh> lart^S" brjesy^t n<i*H-Ka, <^fynek dSfdtitdí a ?.ahsWtUitíl
l'iifajdtin/liffl""1' ItortáhKásmeiites iiigatím-nyi!fá>liu-tif! hejegywt. ----7-~", ~^~~'..
-A ./.á{>si>letMf tudamásiil Wii, tway u iriw }eháivgjof rálhtiaitm taniilnwilaihfin n^
mliieii K/mninanx/, *n a )ehS!iiRSal b-Ktmílotl kfivMlí.-i kSMiwIlfiiiel: sitMéSyiken víiioiái M

~-~-'-A KSIdeutt kÍfdnitl, hofff a fildhiwtiit eloHi eljiuv^m nahífi" "k'ra<flkl"^c:i, 0 btiwlai_
héreíiMladr. Cfatvy Píler elknjeKyw Ssyrtii, a Vyürs.r Vsfffdi Inidu l<w" t'Wtid fs nyújtja tt
m Ültíeltesjeldkh'aiollK!^ - -- -- -- - -- -~--;;~-~^"~T~"~"~"
"-"A'ZaÍ^kSlelevll kydtHli. Atfjy wwrflta' sw!K<IW^ i<)-f't':l"i Mlelettmrse ("wih"* a
, S/ékeyalasl lu^iiinS.VHl wlte, t>nrt nflUhivatalndl eltKeKesz. - .- --.--

- Ahb-rull tigfftl a jeieH akirai wrinti >Kytef
)t>iie(o"~f'kely <!es át<"1" r'a!Sli" TorrfttykSayrrSI u
rraíMliet/seirffl luliill tA/flieiüalú^. ----

m>alkiiiiisabaii luifiimísul nitlr
;tó 2911. /vi V. ISn'fny yilitiftisrtt

ff; fíjárá
viimlkcui

-Aliiüroll ORfffi kijelmti, h>sy a )rlen iMfaíkw hlmlliiiioli Siewdej rf>tie!liexa.fii
c.elhea h Mjmli h cSiwSdfst r v>del^mlt meilrll akkor > é^ínyesHek íekinli, i;, ii
rrn ddh euésfi wg)' < SwnSüis hármfly kieffésütíse ul/ibb lii'ifmfiy oktol mibeH n'fir
érm-iiTleienneli niiwsalw, nw, o hhwlkwtl SvrsWí/cl *iirini/u, ? u jetci ckinilhim irt
mdlcii M nii:f,-tcne w/nn. ------------~"~~. ---'", -~'-"'~".-
- l/i'vfii ftiifnmh^ i'e.w. hofy u /Wf.wt Turvcnyitíiiye/tltli jasaira a Wcleud-. cKcite
wnikÍkr-Meilol a>k awkbsnw s. flffilitn lírhnn^ el a ftlck, ha <v n tOrvítty n<-Bi iill/i.

esé.-^"
fcllttelck

"....-^-;(. fcjcsu-t----------
- Aluliron flüfíl Ufcjfiutle.. kiji. li.-nd, hog?- ''Í'-lf' oltinitbnn Irlf kütflrMtlMevnhnló B e&.rfl)
nvilalkoTU. il"opolifil'úiiii vis. iiüivfiimi nc-ni hiv>nj>, niflk vitiuivnnisibn^ a ZiiloKÍogo-. Btt

tbcli hoü-ijárulA!.* szfibiCEtt. --------

- A. ÜtíyW kU<-)=. iti is vAll. lin. \v. ^- . T"r."n:/ÍCT ̂ /^ "l-r"l ̂ W'i .w!^:i"i"f"wr:ŰJts
WW ̂ ifla-t: 'wá-.tM m," '^wklÍr^ - N'JnEüsull <^?W>1 fl linzza i"lc^".. )l/;"n"'"st>e^
liviÍalt. ornlAaí. aiiii'lyckd a ieldi (Airalbiin  LlSBtlolt cimcrc [cnivevisnycs ^ fl]ánlo!l. wss' ̂ ib
tónvvcl; (iyafllotl, hiMositoII ajirilo.l killM ̂ l^iutóSEdt) fcvdp<KUii kilMnnényl.énI swWy'.fWWi

(liiwif-. i , ]di;ik. ii chii/tífi;! liÍKflhwk, n'CTsru kf/JwsitL-ttiii. -k kiilt lckmlriii "kkiii is, ha n kliMniiüiy
l(lnyk|iTi >:<:. ? bcsiilifi^ 111:111 vnlt. v^iyy a/iiliiól > , ;iiiiwll ii^m smr/i. ll liidiiiiiasl, iiiit;[fi:ilis a/. u
l. iiKlcmniynck >,. I. (i:]si'>) pkisliii kt^bcsilc'if iii<:);ki!cr1íse napjAlól. ha cz ncin álLipiil.ató mc^, ;ikkur .1

pniWi ké/hc-iilcs 2. (mii-udili) mcf;k!sü-li;WK:l. iinpjAtM Tmitoll 5. (i)lüdjl.) iiiuiikaiMpiiii, hn u- MJII

iillapirtialó HV., ; uno' " kcAesllís nróswlwori mryliíhürki-. tiiv iii.-iii is keriilt . wr. akkor nmn n nn|h>n,
nmtlycn a bii/.bcsllctlii:" kllldemínyt a pos[u a íclfldi'inak vi'j.Ktikri lttli:. ftr- O^'f'cl kijclrtili. krtlek-u

magiil iimi, hnfiy n fciili joEiiyilnlkoTatok kiídisw CE tiCxticsitiHi'n; vi)n]iit(>?A kClclczelLsígn;
lckinleucl yunduskudik arrnl, hüKy " rcniifl. bcn iiiL-yadou kíi. büilti-si t:;nii:n n ji-leii nkirai s^riiii
lív. lMiett. s/i.r/mli:!, nitLiktiluseltil liczdvc wcv .s/vtmMs fei nAI!adii;afc Inrtauia alrtt f(ilyamLilti'..in
niidelkLV^i s poslni kUlriciiiéDyck ftlviilclcn; jO;;iMull KZBincllyul (liípri^lüvt;)). Eiiiifk clintiliiiM.T.a

eseleii. az íiuclclrejopü-. iilf !;7fflrely (iicpvisclB) hiaDyára ulónyifk snsizcsc vegcll u iiiuliinió n\ iicin

- A?. tlayrd ttit)(im<isiil vc<, 7i a lin/jtiey/ohelvcllc-i lijOtoMntósát an-4), iiugy m ohiratol kciíilti
küqciiiy.tAüyjcgy^AÍhdytltai Mngyíirorv. Ée tcriiletén vígrehlijtísi . riiradikkal lálja i;l a kiuji^yj uii

iikinitol, ba <n lariafinfluii u Krulgiltaiasra ís riluismleallntssni iriiiyutó v>{y C{!yolrt, ilü
[(fitclcTetL'. egvállHlnsl, a iososiih és a liülelcBslt iievet. a fcatelcTElltig uirg^'át, mcniiyiiégiil ((te-ucgcl)
cs jtígcíiiicl, a lcljtsltui niudjál És haláridtjct. lla t kfltclíultsíg relteleliiek v.igy idnpniilnflk 11
Ifckdvulkvwwlúl ra&g, n vétrehnitliarósiif;hu2 n ts srilk'iégcs, hog^ a fslttílcl tiigy iiiupt iiit
hükOvt. 'tlccirfscl hü7jdk irat uniisllsa. Vegrohajti. 'inHl. tovibbá akiiwvui) [idyu, lu H fcS/jiiy'^i okiratüa
fcyinlt ktlvelelts hlrós.lsi vígreliajtási ulra lanozit;, cs ha a kflvelclés tclitsitcsii hiiláridejc lclcll.
Vcgrchnjlisnak van helyc tuv.'ihtiá 3 7iild^s?^rrfdi;siűl sailó liteokiiBt alnpjftii, lia (i tcjjci. ilés hntariricie

- Aí Üftyfcl liidoiiiHSiil VCRÍ lovndba, hngy a fcntid- ücrint fclveu kfl?jf:yriii okiral, nincnnyibcn
Magfiiroreüs uriitóiin a kflzvcllT birosaf, i veRrchajlhalósiig fcltitekincli nici;fel;l. a ncni viulott
póiizkűvctcléi voj iüd<07áiiihan európfti vé^rcharthatri okirat* LckinEeltt;! arra, liüfiy n^l d ̂ íi^jc^r'íu, mjnl

halAfiig kpmkiratbi roglalla. -. -. -.. --- -----........ - -... __.

- A Fcl a liSyrgyiSheÍyrtles áUsil üdW wll(sa biMesSíssi  t<íkeui\enye ri knpcsRliw.,
külunusfii o livv'ltirrt - h>nii\ilai, laimis maffüivil'hM ffjkastniílií'se, liaidséfj fiirfvttetise. csalik
baHtelSjusi línyáliásmra wnurtuio, vaSomin! a ItSyegyiSkrS! szillú IV91. éri XU. íStvény
illtlficafgft vi/attlkozé n.nbiítyuiról iiitott InÍiksitíaSiaf lclívetSra liijtleuli, k/ijif ay mcyértettc es
(uJnnuiT/ w>re, ma.( JtflveKriifnf/. tSyeyywi irfiikiviit Jtísn uiúnu Kfrísii tljArásra liifí'imel >e>i
vi'rje.'^lea clS, i/yni eljárás }iilyamalba> mnct. A (cl iijelevi, hogy a jeíen ifkiralban fostiiil
fn^nyUaikfiiawh miaifrnlici! panlman w^iilejnek a kíreStiifbcn elSaiSwshtink, jelfii u/iirailiim
foKlall josayiialkuiiiltilt a icrclrni IrljesilBtés niaradf. liliilnnul, Mjts FprwAcn ms'svíúA'. iljitk, jeSeii
akira! eimrtnyvol a kérrkm slfriiiti hoytlo'T./" '.1/'ir'ívl IriarlHak Ifkiiílt. - -- -------
- A /mli O^vfel kfycarloje kijrlewi, twEf csrlehw'iicépai'ifgt leíjii-i ^.A^eAcfl /enndlt,
cfielelinTkffii'si.itgetkiirliittiid mgy khání s<i!Ínaksá{; uloU nem ált, jnyisiill is jelen ukiral sirri>ii

nyilatkfizaíiiti meslfrelert. chbcn >1 joywbülf, hslasúgl haiaruw! nw .wnSíteí senimityni

-Aföiii. ije!emi, hiis. vtik>vesf^&'li6íJ!fiílShfiyi>lKi, a kSwllen Ai'nit^; r^rehaflás. khvltusaru
(1/An/mru, iSyrytw aliiralhíi /fl^íi// tílelfieflsegrállalas, euel fl^nc/Bíyclien IT; fmépui
\'íf;reh>]idsi jiifícm, iiiliiiiiiitlak&yfeyiSilefiyliiasvüfáiiy mihciilélü. evliesimii\hoi viiié viswnyi'it
mi-Snwsytti-Aila, kyifiiil, *<w ttí mcf;értelie. ----------- --~--

-A/ Liyirl lclhmnlnifl7j. iajrlen fil-iralnl l<cn:ilü kö/j^íüliclycttesl, liugy ajji. i! iikiralta roykll
üCylut li. ita)y(i,. iulásá-ral, i;r\ci)ycsCI(;i<tvc1 liapcwlaihan a; ese[i>gcscri s^abcges diikumentumukiK a;
illetókes hámirly ndalkrw;n vagi' nyi1vit[il!inó hii(ú-iáglói bssíuRuv. Jclm fclliaiiilTiia^s voiiaikoiik

-- i litelci. kindményt ar Ü^vfiil ci. a Jogosutl mivn: wlt'k lii, luvábbi hilfics kiailmíny raü.iiLn leiwi-.
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llcHH:n>vii;s Mirj.iitii ÍIII[I]I|M^!Í ki'iijryy/fi óriA'tólicii li'rö, l'-'iili [Ipysz.'in nfndi rruliili kfl?ji:fwiii
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