
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Konnány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11 .) számú koiTnányrendelet
1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész teriiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Pilisborosjenö Onkormányzat Képviselö-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak megliallgatásál követöen - az alábbi
21/2021 (IV. ]4. )számúhatározatothozom:

21/2021. (IV. 14.) határozat

Tárev: TRSZ megkotés cngedélyeieésc, ajándék ingatlanuk elfogadása, illetve
jclzálogjog alapításra hozzájáruló nyilatkozat elfogadása

1) Engedélyezem jelen döntés mellékletét képezö Budapest, 2021. április 14. napján kelt
"településrendczcsi szeraődcs 3314/1 - 3314/15" elncvczésű okirat mcgkötését.

2) Engedélyezem jelen döntésem mellékletét képezö Budapest, 2021, április 14. napján kelt
"Megállapodás jelzálogjog alapftására" elneve/ésü okirat megkotését.

3) Engcdélyezem jelen döntésem mellékletét képező Budapest, 2021. április 14. napján kelt
"Ajiindékozási Szerződés 3314/15 hrsz" clncvczésű okirat mcgkötését. Egyben
köszönettel elfogadom Pilisborosjenő belteriilet 3314/15 hrsz 800 m2 alapterületű "kivetl
beépítetlen terűlet" megnevezésű ingatlant közérdekű l'elajánlásként az Onkonnányzatnak
megnövekedő közcélú feladalainak ellátásának biztositására.

4) Engedélyezem jelen döntésem mellékletét képező Budapest, 2021. április 14. napján kelt
"Ajándékoziísi Szerzodés 3314/1 hrsz" elnevezésű okirat mcgkötését. Egyben köszönettel
elfogadom Pilisborosjenő belterület 3314/1 hrsz.-ú," 922 m2 alapterületű "kivetl beépi'tetlen

lerület" megnevezésü ingatlant közérdekű felaj ánlásként az Onkormányzatnak megnövekedö
közcélú feladatainak ellátásának biztositására.

5) Felkérein a Jegyzőt, valamint dr. György Pétert, Onkormányzatuiik ügyvédjét, hogy - az
l)-es cs 2)-es, 3-)-as és 4)-es pontban megnevezett megállapodásokat aláirásra készitsék elö,

Fclclős: dr. Horti Istvánjegyzö dr. György Péter ügyvéd
Hatóridő: 2021. április 14.

Pilisborosjenő, 2021. április 14.

Tömöri Bíllázs
polgárméster



IVIely létrejött egyrészrol Pilisborosjenő Község Önkormányzata (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő
út 16., adószám: 15734666-2-13, KSH szám: 157344666-8411-321-13, törzsszám: 734664 képviseli:
Tömöri Balázs polgármester), a továbblakban Onkormányzat,

és másrészról

Cslszár Péter Zsolt (születési családi, - és utónév:
Klára; szüfetési hely, idő: .izeméiyi szám: 3., aaj. :'
állampolgársága:. 1224 BudapestXII. u. 33/a számalatti lakos, mint Tulajdonos I,

Tóth László (születési családi, - és utónév:
személyi szám:

1116 Budapest Körmend u. 15. Vl/27 szám alatti lakos, mint
Tulajdonos II,

. születési hely, idő:
állampolgársága'

Németh Botond Károly (születési családi,- és utónév: /, anyja neve:
születési hely, idő: , személyi száml
állampolgársága 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 19. szám alatti lakos, mint
Tulajdonos III.

Róth Dánlel (születési családi, - és utónév:

,, személyi siam:
1045 Budapest, Ankara utca 34 szám alatti iakos, mint
Tulajdonos IV.

llampolgársága:

Matus Amanda Agnes (születési családi, - és utónév:
születési hely, idő: személyi szám:

llampolgársága: ' 1112 Budapest, Rétkerülő u. 40 fszt. 1, szám alatti lakos,
mint

Tulajdonos V.
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Szabó Pál (születésl családi,- és utónév:-
i9., személyi szám

1224 Budapest Mária u. 2 szám alatti lakos, mint

Tulajdonos VI.

nyja neve:

állampolgársága:

a továbbiakban Tulajdonosok,
a továbbiakban együtt: SzerződS Felek kozött a mai napon az alábbi tartalommal.

1. Tóth Gyula, Tóth Gyuláné, Németh Botond Károly, Feichtinger Sándor László, Csiszár Péter Zsolt,
Begala Zsolt 2011. június 17-én Településrendezési Előszerzó'dést kötöttek 013/24, 013/26,
013/32, 013/33, 013/34, 013/35 hrsz. -ú külterületi szántó ingatlanokvonatkozásában, melynek
megfelelően az Önkormányzat életbe léptette a 17/2012. számú, 2012. 09. 05. napjától hatályos
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Ten/ (SZT) módositását.

2. Tóth Gyula, Tóth Gyuláné, Németh Botond Károly, Feichtinger Sándor László, Csiszir Péter Zsolt,
Begala Zsolt 2011. november 21-én Végleges Településrendezési Szerződést kötöttek fenti
helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásáról, a szükséges telekalakitási eljárásról, az önálló
belterületi ingatlanok közművekkel és úthálózattal való ellátásáról. A belterületbe vonás 2012-
ben megtörtént.

3. Az Önkormányzat 2017, 11. 16. -ánelfogadtákaterületrevonatkozóTelepitésiTanulmánytervet
(TT) (1. Sz. Melléklet), melynek eredményeként két telektömb jött létre, melyek közül az aláirt
Telekalakitási Szerződés alapján létre jött 3314/1-3314/15 hrsz. -ú összesen 13. 998 m2

alapterületu ingatlanok képezik jelen TRSZ tárgyát.
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4. Az Onkormányzat 4/2016. (1. 28. ) KT határozatával elinditotta a község tárgyi területre vonatkozó

SZTés HESZ módosítását, amely 2018. 03. 16. -an hatályba lépett.

5. Szerzöctő Felek Rögzitik/ hogy a területre vonatkozó Szabályozási Tervben az építési övezet

paraméterei a következők, amelyet a SzerzŐdő Feiek nem kívánnak megváltoztatní

a) az övezet beépítési módja szabadon álló;

b) a legnagyobb beépítettség terepszint felett 25%;

c) a legnagyobb beépitettség terepszint alatt 0%;

d) a legnagyobb építménymagasság 6, 5 m;

e) a legkisebb kialakitható telekméret 720 m2;

f) a legkisebb kialakítható telekszélesség 16 m;

g) a legkisebb zöldfelületi arány a telek 50 %-a;

h) a; épithető szintek száma legfeljebb kettő;

i) egy telken épithető lakóegységek száma legfeljebb kettő.

6. A 3314/1-3314/15 hrsz. -ú telkek vonatkozásában Szerződő Felek a korábban megkötött

Településrendezési Előszerződést és Végleges Településrendezési Szerződést az alábbi

Településrendezési Szerződés 3314/1-3314/15 (TRSZ) hatálybalépésével egyidőben hatályon

kívül helyezik.

;''.' :'. ' . *;. . '9'v -'. ".. 'h-.V.. ,-.- , *'-
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1. A Szerződő Felek a TRSZ-ben rögzítik a Pilisborosjenő belterület 3314/1-3314/15 hrsz. -ú épltési

telkek megközelítését szolgáló 3314/8 hrsz.-ú út, vaiamint az azon kiépítendő infrastruktúra

teljes körú' megvalósftásának és fenntartásának gazdasági - jogi - műszaki feltételrendszerét;

valamintaSzerződő Felekjogaités kötelességeit.
;
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1. Az Önkormányzat nyilatkozatai, kotelezettségei és vállalásai:

1. 1. Az Önkormány^at a jelen TRSZ megkötésével egyidejűleg mentességet biztosft a telekadó alól a
jelen TRSZ-szel érintett olyan belterületi épitési telek után, amelynek természetes személy a
tulajdonosa és az Önkormányzattal kötött TRSZ keretében kötelezettséget vállal
közművesitésre, útépltésre, a szerzödéskötést követő év január 1-jétől annak az évnek a végéig,
amelyben az utak vagy közművek átadásra kerülnek, de nem tovább mint 2022. 12. 31. napjáig.

1.2. Az Önkormányzat telkenként 1 m3 azaz összesen 14 m3 csatorna kapacitást biztosit a 3314/1-
3314/15 hrsz.-ú telkek mindenkori tulajdonosai számára.

1.3. Az Önkormányzat biztosítja a tulajdonosok által a 705/13 hrsz.-ú úton kiépftendő viz - és
csatorna gerincvezetékek közüzemi hálózatra való csatlakozását.

1.4. Önkormány;atvállalja, hogyamennyibena 3314/8 hrsz, -úútmegépítésrekerül, valamintkiépül
a közvilágítás, úgy ezeket a tulajdonosok írásbeli kérelmére tuiajdonba veszi és gondoskodik a
további üzemeltetésről.

2. A Tulajdonosok kötelezettségei és vállalásai

2. 1. A Tulajdonosok a jelen TRS2 aláírásával egyidejűleg külön okirat alapjan a Pilisborosjenő
belterület 3314/1 hrsz.-ú 924 m2-es, és 3314/15 hrsz. -ú 800 m2-es alapterületu ingatlanokat
általános működési, háttérfejlesztési hozzájárulás érdekében közérdekű felajánlásként az
Önkormányzatnak ajándékozzák, valamint megflzetnek ugyanezen cimen 7.000.000. -FT-ot, azaz
hétmillió forintot az Önkormányzatjavára (továbbiakban: Hozzájárulás).

A Tulajdonosok a Hozzájárulás összegét a jelen TRSZ aláirásával egyidejűleg az Onkormányzat
11742001-15441276 számú bankszámlájára átutalással kötelesek megfizetni. A Hozzájárulás
összege a fenti számlán történő jóváfrás napján minősül teljesítettnek.
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2.2. A jelen TRSZ-ben körülirt 3314/1-3314/15 hrsz alatti építési telekingatlanok - beleértve ai
Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanokat is - kozmflvesítése a Tulajdonosok
kötelezettsége, az elfogadott TT alapján. Felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonosok ezen
kötelezettségvállalásuk teljesítése érdekében jogosultak teljesftési segédet (alvállalkozókat,
megbízottakat) igénybe venni.

2. 3, A közművesités telj'esítésének határideje 2022. 12. 31. napja.

2.4. A felek megállapodnak abban, hogy a közművesítési munkálatok elvégzésének biztosítékaként
Tulajdonosok a Pilisborosjenő belterület 3314/2 800 m2-es valamint a 3314/14 hrsz. -ú szintén
800 m2-es ingatlanokra 32.000.000.-Ft, azaz harminckettő millió forint összeg és járulékai
erejéig jelzálogjogot engednek Pilisborosjenő Község Onkormányzata, mint Jogosult javára,
amelyre külön f'ven szövegezett zálogszerződést kötnek.

Amennyiben a víziközművek, és az elektromos háldzat használatbavételi engedélyt kapnak és
átadásra kerülnek az üzemeltetők vagy az Onkormányzat részére, a Jelzálog Jogosultja külön
nyilatkozattal hozzájárul a 3314/2 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törléséhez.
A 3314/14 hrsz. -ú ingatlan tehermentesítésére az út és a közvilágítását kiépitését követfien
kerülhet sorszintén a tulajdonosok frásbeli kérelmére.

2. 5. Tulajdonosok kijelentik, hogy a TRSZ-ben foglalt jognyilatkozataikat jogutódaikra is kiterjedő

hatállyal teszik. Vállalják, hogy a fejlesztési terület épftési telkeinek eladásakor tájékoztatják a

vevoket a TRSZ-ben foglaltakról, aklk a feltételek elfogadásáról kötelesek irásban

jognyilatkozatot tenni.

2. 6. A Tulajdonosok épfttetőként vállalják, hogy a hatályos HESZ-ben, a TRSZ-t, a TT-t, valamint ai
ezek alapján készülő, de később hatályba lépő Településképvédelmi Rendelet előírásait
betartják.

1. A TRSZ-t felek az épitett környezet alakitásáról és védelméről szó'ó 1997. évi LXXVIII. törvény
30/A. 5-a szerinti településrendezési szerződésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek

megfelelqen kötik meg.
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2. Szerződő Felek kinyilvánitják, hogy a jelen szerződés teljesitése érdekében a megvalósítani kívánt
fejlesztés és ahhoz kapcsolódó járulékos beruházások előkészitése, engedélyeztetése és
kivitelezése során a jóhiszeműség és a tisztességes eljárás elvét szem etőtt tartva működnek
együtt.

3. Amennyiben a fejlesztés menetét, határidejét, megvalósulását jelentős mértékben befolyásoló
információjut Szerződő Felek tudomására, úgy arról egymást haladéktalanul irósban értesltik és
a projekt eredményes megvalósítása és befejezése érdekében haladéktalanul megteszik a
szükségeslépéseket.

4. Szerződo Felek vállalják, hogy a másik fél erre irinyuló kérésére átadnak minden olyan további
dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy
nyilatkozatot, amelyek a TRSZ teljesüléséhez szükségesek.

5. Amennyiben a Tulajdonosok érdekkörén kívül es6 körülmény folytán - így különösen de nem
kizárólagosan - bármely szakhatöság, hatóság, közmű-ü?emeltető előfrása alapján a fejlesztést
akadályozó tényező merül fel, vagy jogszabályváltozás következik be, mely a befejezést
hátráltatja, úgy azt felek teljesltési határidő módositó tényezőnek fogadják el, melynek
következtében az infrastruktúra kiépitésének határideje módosulhat.

6. Ha a TR5Z valamely rendelkezése a magyar jog alapján érvénytelen, jogszabálysértö vagy birói
úton kikényszeríthetetlen, akkor a TRSZ csak a jogszabálynak ellentmondó, érvénytelen illetve
birói úton kikényszerfthetetlen részben válik érvénytelenné, és mindez nem érintl a megmaradó
rendelkezések érvényességét és hatályát klvéve, ha a szerződés az érvénytelen rendelkezés
hiányában értelmezhetetlenné, vagy érthetetlenné válna.

7. A TRSZ kizárólag irásban, a S;erződő Felek, illetve - amennyiben a telkek értékesítésre kerülnek
-azösszesérintett telektulajdonos hozzájárulásával módosftható.

8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a TRSZ-bol eredő és az azzal kapcsolatos közöttük
felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, békés úton kísérelnek meg
rendezni.
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9. Felek büntetőjogi feleló'sségük tudatában kijelentik, hogy a jelen TRSZ nem tartozik a pénzmosás
megelőzésérol és megakadályozásáról szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálya alá tartozó ún.
szokatlan ügyletek fog.ilmi körébe. Szerződő Felek hozzájárulnak, hogy az okiratot szerkesztő
jogtanácsos a személyazonositasra szolgáló okmányokban rögzített adatokról másolatot
készítsen és a;t jelen jogügylet során felhasználja. Elismerik azt is, hogy a jogtanácsos
tájékoztatta őket a jogügylet lényegérőí és jogi következményeirői.

10. Felek kijelentik, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi Llll. tv. előirásai alapján a jelen szerződést ellenjegyző
ügyvéd megvizsgálta a felek személyi okmányait (személyi igazolványok, lakcfmkártyák, vezetői
engedélyek) és azokról másolatot készftett, amelyhez a felek hozzájárultak. Felek kijelentik, hogy
mindegyikük a saját nevében ésjavára jár el a Jelen szerzödés kapcsán. A Felek hozzájárufnak
ahhoz, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd a jogügyletek biztonságának erősítése
érdekében, illetőleg az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Utv.)
szerint a felek személyazonosságának ellenőrzése érdekében megkeresse a személyi adat- és
lakcimnyilvántartást, a járművezetői engedély nyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást
vezető, vagy a központi idegenrendészeti adatait feldolgozó hatóságot. Szerződő felek a jeten
szerződés alálrásával is elismerik, hogy a jelen szerzödést ellenjegyző ügyvéd az okirat
elkészítése előtt őket tájékoztatta arról, hogv az Utv. 32. § (9) bekedése alapján az ügyvéd
közhiteles nyllvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárásban való jogi képviseletre, illetve
közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat szerkesztésére irányuló
megbízasi szerződés megkotése előtt köteles az Utv. 32. § (2) bekezdés szerinti természetes
személy teklntetében a bemutatott okmányra vonatkozó, az Utv 32. § (3) bekezdés szerinti
adatokat igényelni
Önkormányzatot megvizsgálta cégkivonata és a MÁK nyilvántartás alapján. Az aláíró
személyazonosságát személyigazolványa alapján egyeztette. Az Onkormányzat kijelenti, hogy a
jelen szerződéstárgyát képező ingatlanokat kizárólagsajátvagyonakéntveszitulajdonba. Felek
hozzájárulnak, hogyazellenjegyző ügyvéd ajelenügyletkereteinbelüladataikatkezelje, azokról
kizárólag a jelen ügyhöz tartozó, vagy azzal összefüggő kötelező hatóságl, vagy birósági
eljárásban használhatja fel.
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11. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen jogügyletre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
megismerték, az ingatlanátruházással járó adó- és illetékfízetési kötelezettségükről szintén
tájékoztatást kaptak.

12. ATRSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, valamint az ügylet tárgya szerinti
vonatkozó, hatályos jogszabályok irányadók.

13. Jelen szerződést a Felek megblzása alapján dr. György Péter ügyvéd, a György Ugyvédi Iroda

(1136 Budapest, Pannónia utca 19. 1/4. ) tagja a mai napon késritette és ellenjegyezte.

14. Szerződő Felek kijelentik, hogy magyar állampolgárok, ügyletkötési képességük nincs korlátozva,
az Önkormánv^atot képviselő Tömöri Balázs Polgármestert a veszélyhelyzeti szabályok alapján
hozott 21/2021. (IV. 14. ) Sl. polgármesteri határozatfelhatalmazta a szerződés láírására.

15. A TRSZ-t és annak mellékletit a Szerződő Felek elolvasták és kölcsönös értelmezést követően,

mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag aláirják.

Pilisborosjenő, 2021. április 14.
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SZERZŐDÉS JELZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL

amely létrejött egyrészről Pilisborosjenő Község Önkormányiata (székhely: 2097 Pjlisborosjenő, Fő út 16., adószám:
15734666-2-13, KSH szám: 157344666-8411-321-13, törzsszám: 734664, képviseli: Tömöri Balázs polgármester),
mint zalogjogosult (a továbbiakban: zálogjogosult),

. -'emélyazonosító igazolvány
: '.224 Budapest XII. utca 31. szám alatti

másrészről Csiszár Péter Zsolt (szüfetési családi, - és utónév:
születési hely, idő: ., személyazonosftó jel
száma: adóazonosltó jel:
lakos, mlnt Ulogkötelezett I,
Tóth László (szüietési családi,- és utónév: - >

, személyazonosító jel: személyazonosító igazolvány száma: . adóazonosító Jel:
Sllampolgársága: magyar állampolgár) 1116 Budapest Körmend utca 15. 6. emelet 27. szám alatti lakos,

mint Zálogkötelezett II,
Németh Botond Károly (születési családi,- és utónév; ési hefy,
idő: ;2emélyazonositó jel; , személyazonosftó igazolvány száma
adóazonosító jel: " ~ . lampolgársága: r 'lpolgár) 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 19. 1. emelet
2. szám alatti iakos, mint Záiogkötelezett 111.^
Róth Dániel (születési családi, - és utónév:

szeméfya2onosító jel: személyazonosító igazolvány száma: ' adóazonosftó
állampolgársága: 'ampolgár) 1045 Budapest, Ankara utca 34. szám atattí lakos/ mint

Zátogkötelezett IV.,
IVIatus Amanda Ágnes (szüfetési családi, - és utónév;
idő: Budapest, ^' ~ személyazonosító jel. szemétyazonosító Ígazolvány száma
adóazonosító jel: lOlgársaga: ;lampolgár) 1112 Budapest, Rétkerűlő út 40. fszt. 1. szám
alatti lakos, mínt Zálogkötelezett \f.,
Szabó Pát (szütetési családi, - és utónév:

személyazonosító jel: személyazonosító igazolvány száma .artózkodási helye: 1224
Budapest, Márla utca 2., adóazonositó jel: állampolgársága: impolgár) 8999 Csöde, Erdész
utca 14. szám alatti lakos, mint Zálogkötelezett VI.
Ulogkötelezett I, II, III, IV. V, VI. a továbblakban együttesen Zálogkötelezettek között, az alulirott napon az alábbi
feltételek szerint:

Csiszár Péter lEsolt

zálogkötetezett I,

\"

Matus Amanda Ágnes
zálogkötelezett V.

. !........ ':!/..
Tóth László

zálogkötelezett II.

-^...... ^-
Németh Botond Káróly

zálógkötetezett III.

^us^

Ih'/./!"]//

.-#"-:-^~
i/Szab^Pél

láiógkötjélezettVI,

Róth Dániet

zálogköteiezett IV.

PIIIsborosJenőKötségÖnkormányzata
tálogJOgOSUft

képviseletében; Tömörl Balázs pofgármester
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dr. Syörgy P^tél^yuéd
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Kamaral azonQfi{tó^ajÍ^!ap3i(W(6Ű9i
1136 Budapest, Pannúnli'üfi'a'19. 1/4.
Plllsborosjena, 2021. áprills 14.
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A zálogkötelezettek kijelentlk, hogy kizárólagos tulajdonukat képezi - Csiszár Péter Zsolt 151/800-ad
arányban, Németh Botond 216/800-ad arányban, Szabó Pál 103/800-ad arányban, Tóth László 61/800-ad
arányban, Róth Dániel 65/800-ad arányban é5 Matus Amanda Agnes 204/800-ad arányban - a Pest Megyei
Kormányhivatal által Pilisborosjenő belterület, 3314/2 helyrajzi szám alatt nyilvéntartott, 800 m1
afapterülettí kivett beéptetlen terület megnevEzésű ingatlan -továbbiakban: Ingatlan I.

A zálogkötelezettek kijelentlk, hogy kizárólagos tulajdonukat képezi - Csiszár Péter Zsolt 151/800-ad
arányban, Németh Botond 216/800-ad arányban, Szabó Pál 103/800-ad arányban, Tóth László 61/800-ad
arányban, Róth Dániel 65/800-ad arányban és Matus Amanda Ágnes 204/800-ad arányban - a Pest Megyei
Kormányhivatal által Pilisborosjenő belterület, 3314/14 helyrajzl szám alatt nyilvántartott, 800 m'
alapterületű klvett beéptetlen terűlet megnevezésű ingatlan - továbbiakban: Ingatlan II.
- a továbbiakban Ingatnan I. és Ingatlan II. együttesen: Ingatlanok.

Szerződő felek az oklratszerkesztő ügyvéd által jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 715433/6/2021
megrendeléss;ám alatt lekérttezett, a Pest Megyel Kormányhlvatal által kiadott tulajdoni lap alapján, az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok, illetve feljegyzett tények tekintetében az Ingatlan I. vonatkozásában
megállapltják, hogy a Zálogkötele?ettek összesen 1/1-ed arányú tulajdonjogának bejegyzésén klvül az alábbi
bejegyzéstalálható:
- III. rész. 1. pontjában 50020/2/2018. határozat szám alatt Pilisborosjenő Község Onkormányzta javára

településrendezési kötelezettség,
- III. rész. 3. pontjában 50020/2/2018. határozat szám alatt önálló szöveges bejegyzés megosztásról.

Szerződö felek az okiratszerkesztő ügyvéd által jelen szerződés aláirásával egyldejüleg 715457/6/2021
meerendelésszám alatt lekérdezett, a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott tulajdoni lap alapján, az
ingatlan-nyllvántartisba bejegyzett jogok, llletve feljegyzett tények tekintetében az Ingatlan II.
vonatkozásában megillapitják, hogy a Zálogkötelezettek öss;esen 1/1-ed arányú tulajdonjogának bejegyzésén
kívül az alábbi bejegyzés tafáfható:
- III. rész. 1. pontjában 50020/2/2018. határozat szám alatt Pilisborosjenő Község Onkormányzta javára

településrendezésikötelezettség,
- III. rész. 3. pontjában 50020/2/2018. határozat szám alatt önálló szöveges bejegyzés megosztisról.

Fentleken túlmenően egyéb bejegyzés, feljegyzés, el nem bírált széljegy nem található.

Zálogkötelezettek kijelentik, hogy ai ingatlanok per-, teher- és igénymentesek, amiért szavatosságot vállalnak.
Zálogkötelezettek kijelentik, hogy a tulajdoni lapokon rögzftett adatok mindenben megegyeznek a jelen
szerződés aláfrasakprfennállótényleges állapottal.
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5. Záloekötelezzetek, valamint a Zálogjogosult 2021. április 14. napján településrendezési szerződést kötöttek
egymással, amely szerződés alapján alapján Zálogkötelezettek a Pilisborosjeno belterület 3314/1-3314/15
helyrajzi számú Ingatlanok vopatkozásában közművesitésre vállaltak kotelezettséget. Hivatkozott szerződés
2. 4. pontja alapján a felek megállapodtak abban, hogy a Zálogkötelezettek által vállalt közművesítési
munkálatok elvégzésének bi2tositékaként az 1. pontban körülfrt Ingatlanokra jelzálogot alapftanak.

6. A zálogkötelezettek a jelen szerzödés alálrásával feltétlen és vlsszavonhatatlan hozzájárulásukat adják
ahhoz, hogy a tulajdonukban lévó', és az 1. pontban megjelölt Ingatlan 1-re 32.000.000,-Ft, azaz
Harminckettőmillló Forint és járulékai erejéig a zálogjogosult javára jelzálogjogot, valamint ennek
biztositékául eildegenítési és terhelési tilalmat alapitsanak.

A zálogkötelezettek a jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják
ahhoz, hogy a tulajdonukban lévő, és az 1. pontban megjelölt Ingatlan 11-re 32.000.000, -Ft, azaz
Harminckettőmillió Forint és járulékai erejéig a zálogjogosult javára jelzálogjogot, valamint ennek
biztosltékául elldegenftésl és terhelési tilalmat alapftsanak.

7. A zálogjogosult kijelenti, hogy a zálogjoga alapján akkor érvényesít követelést, amennyiben a
Zálogkötelezettek a 4. pontban hlvatkozott településrendezési szerződésben foglalt határldőben - 2022.
december 31. napjáig - kötelezettségeit nem teljesltik.

8. A zálogkötelezettek e szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárutásukat adják ahhoz,
hogy a zálogjogosult javára a szerződés 1. pontjában meglelolt Ingatlan 1-re 32. 000, 000, -Ft, azaz
Harminckettőmlllló és járulékai erejélg jelzálogjogot, valamint ennek biztosltékául elidegenftési és terhelési
tilalmat jegyezzenek be az ingatlan-nyilvántartásba. (bejegyzési engedély)

A zálogkotelezettek e szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz,
hogy a zálogjogosult javára a szerzó'dés 1. pontjában megjelölt Ingatlan 11-re 32. 000. 000, -Ft, azaz
Harminckettőmillló ésjárulékai erejéig jelzálogjogot, valamint ennek biztosftékául elidegenitési és terhelésl
tilalmat jegyezzenek be az Ingatlan-nyilvántartásba. (bejegyzésl engedély)

9. A szerződfi felek úgy nyllatkoznak, hogy a szerződéssel létesltett Jelzálogjog megszunik, ha a 4. pontban
megjelölt településrendezésl szerződés alpján fennálló valamennyi kötelezettségét a zálogkőtelezettek
teljesítik. A zálogjogosult kötelezi magát, hogy a jelzálogjog megszűnését követő 15 napon belül kiadja a
jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási törléséhez szükséges nyilatkozatot.

10. Felek kijelentik, hogy a pénzmosás és a terrorómus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. éyi Llll. tv. ^eloírásai alapján a jelen szer2fidést ellenjegyző ügyvéd megvizsgálta a felek személyi

CsiszárPéterZsoIt

.rálojköteleiett I.
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Toth La^zló
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Matus Amanda Ágnes
zálogkötelezettV.

Ellenjegi
dr. 6yör(
György Ü{
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okmányait (személyi igazolványok, lakcimkártyák, vezetői engedélyek) és azokról másolatot készített,
amelyhez a felek hozzájárultak. Felek kijelentlk, hogy mindegyikűk a saját nevében és javára jár el a jelen
szerződés kapcsán. A Felek hoízájárulnak ahhoz, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd a jogügyletek
biztonságanak erősitése érdekében, llletSleg ai ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv.
(továbbiakban: Ütv.) szerint a felek személyazonosságának ellenőrzése érdekében megkeresse a személyl
adat- és lakcfmnyilvántartást, a járművezetől engedély nyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást vezető,
vagy a központi jdegenrendészeti adatait feldolgozó hatóságot. Szerződő felek a jelen szerződés alálrásával is
elismerik, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az okirat elkészitése elfitt őket tájékoztatta arról, hogy
az Ütv. 32. § (9) bekedése alapján az ügyvéd közhitetes nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárásban
való jogi képviseletre, llletve közhiteles nyllvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló oklrat szerkesztésére
irányuló megbfzási szerzfidés megkötése elott köteles az Ütv. 32. § (2) bekezdés szerinti természetes személy
tekintetében a bemutatott okmányra vonatkozó, az Ütv 32. § (3) bekezdés szerintl adatokat igényelni.
Zálogjogosultat megvizsgálta cégklvonata és a MÁK nyilvántartás alapján. Az alálró személyazonosságát
személyigazolványa alapján egyeztette. Felek hozzájárulnak, hogy az ellenjegyzö ügyvéd a j'elen űgylet keretein belül
adataikat kezelje, azokról klzárólag a jelen ügyhoz tartozó, uagy azzal összefüggő kötelező hatósági, vagy bírósági
eljárásban hasznáthatja fet,

11. A szerződésben nem szabilyozott kérdésekben a Polgári Törvénykonyv rendelkezései az irányadók.

12. Jelen szerződést a Felek megbbása alapján dr. György Péter ügyvéd, a György Ugyvédi Iroda (1136 Budapest,
Pannónia utca 19. 1/4, ) tagja a mal napon készitette és ellenjegyezte. Felek az eljáró ügyvédet
meghatalmazzák a Pest Megyei Kormányhivatal előtti eljárásokban képuiseletűkkel, így különösen, de nem
kizárólagosan a jelen szerződés ingatlan-nyilvántartáshoz torténő benyújtásával, mely meghatalmazást az
eljáró ügyvédjelen adásvételi szerződés ellenjegyzésével elfogad.

Zálogkötelezettek kljelentik, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkező, magyar állampolgárok; Zálogjogosult
pedig magyarországi helyi önkormányzat. Szerzfidő feleknek a szerződéskötési képességuk nem korlátozott.

Jelen szerződést a felek eloluasták, megértették, és mint akaratuklial mindenben egyezőt, úgy is, mint felvenni
kivánt tényállást helybenhagyólag alálrták.

Pilisborosjeno, 2021. április 14.
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Csiszár Péter Zsolt

zálogkötelezett I,

Tóth LasidB
zálogk6tele'íett II.
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Matus Amanda Agnes
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1136 Budapest, Pann6nTaT<(csfÍ9. t/4.
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Németh Botond Károly
/záfbgkötelezett 111.

//, /, /'

Róth Dálllcl
zálogkötelezett IV.
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'SzabfSPél

zg)i;Ekö^le;ett VI.íiL

Plllsborosjenö Község Önkormányzata
zálogfogosult

képviseletében: Tömöri Balázs polgármester
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Ajándékozási Szerződés
amely létrejött egyrészről Piljsborosjenő Község önkormányzata (székhely: 2097 Pilisborosjenő, FS lit 16.,
adószám: 15734666-2-13, KSH szám: 157344666-8411-321-13, torzsszám: 734664 képviseli: Tömörl Balázs
polgármester), mint Megajándékozott,

másrészröl

Csiszár Péter Zsolt (születési csalárii.- és utónév;
hely, idő: .. jzemélyazonosító jel;

dáazonosító jel: . impolgársága;
lakos, mint AJándékozó /,

születési

személyazonosító igazolvány $záma:
17.24 Budapest XII. utca 31. szám alatti

Tóth láMlA (születésl családi, - és utónév: inyja neve: zületési hely, Idő:
, szetnélyazonosftó jet: személyazonosító ígazolvány száma:

adóazonosftójel: , állampolgársága; magyar állampolgár) 1116 Budapest Körmend utca 15. 6. emelet
27. szám alatti lakos, mint

Ajándékozó II,

Németh Botond Károly (születési csaladi, - és utónév:
hefy, idö: Budapest .., személvazonosító jel:

-lóazonosító jel:.
u. 19. 1. emelet 2. szám alatti lakos/ mlnt

A/ándékozú III.

nélyazonosftó igazolvány száma:
áliampotgár) llll Budapest, Bertalan Lajas

RdthDániel(szuletésicsaládi, -ésutúnév: .. . _^. , ^ületési hely, id6: [
, személyazonosftó iel' zemélyazonosító igazolvány száma; adóazonosftó

jet llampolgársága: magyar állampolgár) 1045 Budapest, Ankara utca 34. szám alatti lakos, mint
Afándékozó IV.

"1^.

1

1. -;.

Cslszár Péter Zsolt

ajándékozó I.

Tóth iífi
ajándékózó 11.

Németh Botond Károly

ajándékozá Itl.
Róth Dániel

ajándékozó IV.

Matus Amanda Ágnes
ajándékozó V.

^....^..^.(yy^^^^
Ellen^eyzem:';,, ';^, """''' .
dr. Gytjréy Péter

György
Kamaral a!sí^k<aislcSS>lí 36060991
1136 Budapest, Pannónia utca 19. 1/4.
Pilisborosjenő, 2021. április 14.

^
,^/tííí...
/SzabofPál

ándé^íozo VI.
Pilfsborosj'enö KÖzség

: Önkormányzata ;
Megajándékozott

képvisetetében: TÖmöri Balázs
polgármester



IVIatus Amanda Ágnes (születési családi,- és utónév: .. anyja neve: , születósi
hely, idő: személyazonositó jel: i, személyazonositó igazolvány száma:

adóazonositó jel: , állampolgársaga: magyar állampolgar) 1112 Budapest, Rétkerülő út
40. fszt. 1. szám alatti lakos, mint

Ajándékozó V.

Szabó Pál (születési családi,- és utónév: anyja neve: szüietési hcly, idö:
személyazonosító Jel: személyazonosftó Igazolvány száma; tartózkodási

helye:1224Budapest, Mária utca2., adóazonosítójel állampolgársága '" mpolgár)8999
Csöde, Erdész utca 14. szam alatti lakos, mint

Alánslékozó VI.

Alándékozó I, II, III, IV. V, VI. a lovábbiakban együttesen Ajándékozók között, az alulfrott napon az alábbi
feltételek szerint.

Az AJánflélíozás Tárgya

1. Szerződö felek az Ingatlan vonatkozásában, a Pest Megyei Kormányhivatala iltat kiadott tulajdoni lapok
alapján, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett Jogok, illetue feljegyzett tények teklntetében
megállapítják, hogy az Ajándékozók - Csiszár Péter Zsolt 151/800 arányban, Németh Botond 21G/800
arányban, Szabó Pál 103/800 arányban, Tdth Laszló 61/800 arányban, Róth Dániel 65/800 arányban és
Matus Amanda Agnes 204/800 arányban tulajdonosai a Pllisborosjenő belterület 3314/15 hrsz 800 m2

alapterületű "kivett beépitetlen terölet" megnevezésíi Ingatlannak, ingatlant 109 m'területnagyságra
az ELMŰ HÁLÓZATI Kft. javára vezetékjog és Pilisborosjeno Község Űnkormányzata, mlnt Jogosult javára
Településrendezési kötelezettség terheli.
A tulajdoni lapon fentieken túlmenoen bejeeyzés, feljegyzés, egyéb el nem bfrált széljegy nem található.

2. Ajándékozók kij'elentik, hogy a tulajdoni lapon rogzltett adatok mindenben megegyeznek a jelen
ajándékozási szerzodés aláirásakor fennálló tényleges állapottal.

Ajánáékozás

3.

4.

Jelen ajándékozási szerz6dés keretében Ajándékozók a tulajdonukat képező, a s;erz6dés l. pontjában
korülirt Ingatlant közérdekO felajánlásként a Megajándékozottnak ajándékozzák, megnövekedő közcélú
feladatainak ellátásának biztositására; Megajándékozott az ajándékot kőszonettel elfogadja.

Szerzodo felek rogtitlk, hogy az ajándékozásnak semmllyen további feltétele nincs.

-<
/)

<. ,./.; :/..
Csiszár Péter Zsolt

ajándékozóI.

Tóth Lászl&
ajándékozó II.

II !

Németh Botond Károly

ajándékozó III.

, /1

Róth Dániel

ajándékozó IV.

c

\i.
MatusAmanda Ágnes

ajándékozó V.

.. 4il^!i.. Ull----
II Szat}& l'ál

^jánd^liozó VI.
Pilisborosjenő Község

Önkormányzata
MegaJándékoEOtt

képviseletében: Tömöri Batázs
polgármester

Ellenjegyzet

dr. György P6\^;ü]éyvéd
Gyorgy Ugyv^lNjto^ ^
Kamaral azonosft<rstíft>(>3!61 0997
1136 Budapest, Pannónia utca 19. 1/4.
plllsborosjend, 2021. áprills 14.



7.

s.

SzerzSdfi Felek megállapitják, hogy a 1. pontban felsorolt ingatlan (ajándék) forgalmi értéke 18.000.000
Ft, azaz tizennyolcmillió forint. Felek az ingatlan értékének meghatiro;ása során a megfelelő
korültekintéssel jártak el, és azt mindannyian elfogadták.

Az 1. pont szerinti ingatlannal a tulajdonosok, mint Ajándékozók szabadon rendelkeznek, azok per-, teher-
és Igénymentességéért klfejezetten szavatosságot vállalnak. A Tulajdonosok, mint ajándékozók
szavatolnak azért Is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga az 1. pont szerinti ingatlanon, amely a
Megajándékozott blrtoklását akadályozná vagy korlátozná. A Tulajdonosok, mint ajándékozók az 1. pont
szerinti ingatlan szerződéskötéskori állapotáért kellékszavatosságot vállalnak, azok rejtett hibájáról
tudomásuk nincs.

Az Ajándékozók a jeien szerződés aláfrásávai feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz,
hogy tulajdonjoguk törlésre és a Megajándékozott 1/1 arányú tulajdonjoga a Pillsborosjenfi belterület
3314/15 hrsz. alattl ingatlan vonatkozásában - ajándék Jogcímen - az ingatlan-nyilvántartasba
bejegyzésre kerüljön.

Az Ajándékozók kijelentik, hogy az ajindékozásnak semmilyen további feltétele nlncs, az ajándék nem
visszakövetelhető. Megajándékozott jelen szerződés aláfrásával egyidejűleg az ingatlan birtokába lép,
jogosult használni, hasznait szedni, valamint kiiteles uiselni a; ingatlan terheit.

Vegyes rendeikezések

9. Az Ajándékozók kijelentik, hogy teljes cselekvöképességgel rendelkezö, magyar állampolgárok;
Megajándékozott pedlg magyarországl helyi önkorményzat. Szenődő feleknek a szerződéskötési
képességük nem korlátozott.

10. Ajelen jogügyletbol eredó' eljárási llletékeket Megajándékozott viseli azzal, hogy a Megajándékozott az
1990. évi XCIII. törvény 5. § (l) bekezdés b. ) pontjának értelmében teljes személyes illetékmentességben
részesül a jelen jogügylet tekintetében. Kézreműkodfi ügyi/éd a szerződő feleket tájékoztatta a jelen
jogügyletből eredő adó-, és llletékflzetési kötele;ettségukr81, annak mértékéről, a meptesség töri/ényi
feltételeiről és a szükséges eljárás rendjéről. Az Önkormányzat részéról a tulajdonszerzés alapját a
21/2021. (IV. 14. ) sz. polgármesterl hatírozat képezi.

11. Felek kljelentlk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus flnanszirozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szdló 2017. évi Llll. tv. előírásai alapján ajelen szerzodést ellenjegvző ügyi/éd megvizsgálta a felekszemélyi
okmányal. t (yemélyi igazolványok, lakcfmkártyák, vezetői engedélyek) és azokrtíl másolatot készltett,

-. i . '-,-- ^ ^.^
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Csiszár Péter Zsolt

ajándékozó I.

.. l........ y^-:.
Tóth Lásiló

ajándékoz'ó II.
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Németh Botond Károly
ajándékozó III.
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Róth Dánlel
ajándékozó IV.
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Matus Amanda Agnes

ajándékozóV.

Szabá Pál

ajándékozó VI.
PilisborosjenŐ K&zség j

Önkormányzata
Megajándékozott

képviseletében: Tömöri Balázs
polgármester
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1136 Budapest, Pannónia utca 19. 1/4.
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12.

13.

14.

amelyhez a felek hozzájárultak. Felek kijelentik, hogy mindegyikük a sajat nevében és jauáia jár el a jelen
szer;6dés kapcsin. A Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a jeten szerződést ellenjegyző ügyvéd a jogügyletek
biztonságának erdsitése érdekében, illetőleg az űgyvédi tevékenységről száló 2017. évi LXXVIII. tv,
(továbbiakban: Ütv.) szerint a felek személyazonosságának ellenőrzése érdekében megkeresse a személyi
adat- és lakcimnyilvántartást, a jármű'vezetői engedély nyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást vezet6,
vagy a központi idegenrendészeti adatalt feldolgozó hatóságot. Szerz6dő felek a jelen szerződés
aláirásáral is elismerik, hogy a jelen szerzddést ellenjegyző ügyvéd az okirat elkészitése elott öket
tájékoztatta arról, hogy az Ütv. 32. § (9) bekedése alapjan az ügyvéd közhiteles nyilvántartásba való
bejegyzésre Irányuló eljárásban ualó jogi képviseletre, illetue közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés
alapjául szolgáló oklrat szerkesztésére Irányuló megbfzási szerzfidés megkotése el6tt köteles az ütv. 32. §
(2) bekezdés szerlntl tennészetes személy tekintetében a bemutatott okmányra vonatkozó, az Ütv 32. §
(3) bekezdés szerlnti adatokat igényelnl
Megajándékozottat megulzsgálta cégkii/onata és a MÁK nyilvantartás alapján. Az aláfró személyazonosságát
személyigazolványa alapján egye;tette. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képezfi
ingatlanokat kizárólag saját vagyonaként veszi tulajdonba. Felek hozzájárulnak, hogy az ellenjegyző ügyvéd a
jelen ügylet keretein belül adataikat kezelje, azokról kcárólag a jelen ügyhöz tartozó, vagy azzal összefüggő
kötelezö hatósági, vagy blrósági eljárásban használhatja fel.

Jeten szerződést a Felek megbfzása alapján dr. György Péter ügyvéd, a György Ugyvédl Iroda (1136
Budapest, Pannónia utca 19. 1/4. ) tagja a mal napon készitette és ellenjegyezte. Felek az eljáró ügyvédet
meghatalmazzák a Pest Megyei Kormányhivatal előtti eljárásokban képvlseletűkkel, igy különosen, de
nem kizárólagosan a Jelen szerzödés ingatlan-nyllvántartáshoz történő benyújtásával, mely
meghatalmazást az eljárójogi képviselőjelen ajándékozási szerződés ellenjegyzésével elfogad.

Felek kijelentik, hogy a jelen ügylet jogi tartalmával, azok adó-, költség,- és illetékvonzatával tisztában vannak,
azokról az ellenjegyzfi ügyvéd tájékoztatta oket.

Fetek a jelen szer;6dést, valamlnt a NAV B400-as számú adatlapját, a BÜK által rendszeresített ugyfélazonosftó
adatlapot. és ügyvédl tényvázlat részletes tanulmányozása, és értelmezése után, megértették, és mint
akaratukkal mlndenben egyezőt, úgy is, mint felvennl kfvánt tényállást helybenhagyólag alálrták.

Budapest, 2021. áprills 14.

Cslszár Péter Zsolt

ajándékozó I.

Tóth lászló
ajándékozó II.

Matus Amanda Ágnes
ajándékozó V.

Ellenjegyztí
dr. György Pi
György Ugyvi
Kamarai amnosftó száma: 36060997

1136 Budapest, Pannónia utca 19. 1/4.
PilisborosJenŐ, 2021. április 14.

Németh Botond Károly

ajjindékozó III.
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Róth Dániel
ajándékozó IV.

Pilisborosjenö Község
Önkormányzata

Megajándékozott
képviseletében: Tömöri Balázs

polgármester
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Ajándékozási Szerződés
amely létrejött egyrészről Pillsborosjenő Kötség Önkormányzata (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő (it 16.,
adásiám: 15734666-2-13. KSH szám: 157344666-8411-321-13, törzsszám: 734664, képviseli: Tömöri Balfas
polgármester)^ mint Megajándékozott,

másrészről

Csiszár Péter Zsolt (születési családi,- és utónév
hely, ido: Budapest, . 'emélyazonosítójel:
9693B8BE, adóazonosító jel: 'iampolgár&ága:
fakos, mint Ajándékozó /,

dnyja neve: _ üietési
élyazonosító igazols/ány száma:

' 1224 Budapest XII. utca 31. szam alattl

Tóth László (születési családi,- és utónév:
)., személyazonosító jel;

adöazonosftó jel: npolgársága:
emelet 27, szám alatti lakos, mint

Ajúníékoiá II,

;nyja neve: 'züfetési hefy, idő; ,
-.zemélyazonosftó Igazolvany száma:
Sllampolgár) 1116 Budapest Kormend utca 15. 6.

Németh Botond Károly (szütetési családi, - és utónév:
hely, ld6: személyazonosltó jel:

, adóazonosító Jef: mpolgársága:
u. 19. 1. emelel 2. szám alatti lakos, mint

Ajándékozó III.

anyja neve: 'etési

íemélyazonosító Ígazolvány száma:
lampolgár) 1111 Budapest, Bertaian Lajos

Róth Dániel (szüfetési családí/- és utónév:
személyazonosító jel:

adóazonosftó jel. állampotgársága
alatti lakos, mint

AjándékozóIV.

jnyja neve: 'zületési hely, idő
személyazonosító igazolvany száma' _

iHampolgár) 1045 Budapest, Ankara utca 34. szám

Cslszár Péter Zsolt

ajándékozóI.
Tóth L^Sztó

ajándékozó II.
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Matus Annanda Ágnes
ajándékozó V.
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Németh Botond Károly
ajándékozó III.
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Matus Amanda Ágnes (születési családi, - és ulónév
hely, idö: zc-'iTiéÍya^onosító }el

, adóazonosító jel: állampolgársága:
40. fszt, 1. szám alatti lakos, mint

Ajándékozó \/,

,.. ^. s, anyja nevR; születc'ii
?. tímétyazonüSi'ló igazoivány száma:

^mpolgár) 1112 Budapest, RótkerülÖ út

Szabó Pál (születési családi,- és utóné\, inyja neve: iületési hely, idő:
személyazonosltó jel: :emélyazonositó igazoluány száma:

tartózkodási helye: 1224 Budapest, Maria utca 2., adóazonosftó jel: ; állampolgársága:
állampolgár) 8999 Csöde, Erdész utca 14. szám alatti lakos, mint
Ajáncfékozó VI.

Alándékozó I, II, III, IV. V, VI. a továbbiakban együttesen Ajándékozók közötl, az alulirott napon az alibbi
feltéteiekszerint,

Az Ajándékozás Tárgya

1. Szerzödő felek az Ingatlan vonatkozésiban, a Pest Megyel Kormányhivatala által kiadott tulajdoni lapok
alapján, az ineatlan-nyilvántartisba bejegyzett jogok, illetve feljegyzeu tények teklntetében
megillapltják, hogy az Ajándékozók - Csiszár Péter Zsolt 174/922 arányban, Németh Botond 248/922
arányban, Szabó Pál 119/922 arányban, Tóth László 70/922 arányban, Róth Dániel 75/922 arányban és
Matus Amanda Agnes 236/922 arányban - tulajdonosai a Pillsborosjenfi belterület 3314/1 hrsz. -ú, 922
m2 alapterületú "kivett beépftetlen terület" megnevezésű ingatlannak, az ingatlant 70 m'

területnagyságra az ELMŰ HÁLÓZATI Kft. javára vezetékjog és Pilisborosjeno Község Onkormányzata,
mintjogosultjauára Településrendezési kötelezettség terheli.
Atulajdoni lapon fentleken tiilmenően bejegyzés, feljegyzés, egyéb el nem birált széljegy nem található.

2. Ajándékozók kijetentik, hogy a tulajdoni lapon rogzftett adatok mlndenben megegyeznek a jelen
ajándékozási szerzodés aláírásakor fennálló tényleges állapottal.

Ajándékozás

3. Jelen ajandékozási szerződés keretében Ajándékozók a tulajdonukat képező, a szerződés 1. pontjiban
körülfrt Ingatlant kozérdeku felajánlásként a Megsjándékozottnak ajándékozzak, megnövekedfi közcélú
feladatainak ellitásának biztosftására; Megajándékozott az ajándékot koszönettel elfogadja,

4. Szerződő felek rógzftik, hogy az ajándékozásnak semmilyen további feltétele nlncs.
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5. S;er;fida Felek megállapftják, hogy a I. pontban felsorolt ingatlan (ajándék) forgalmi értéke 18. 000. 000
Ft, azaz tizennyolcmillió forínt Felek az Íngatlan értékénck megliat-ározása során a megfelelö
körültfíkíntéssfiijaríak el, és azf: mindannyian eifogadták.

6. Az 1. pont szerinti íngatlannal a tulajdonosok, mint Ajándékozók szabadon rendelkeznek, azok per-,
teher- és igénymentességéért kifejezetten szavatosságot váflalnak. A Tulajdonosok, mint ajándékozók
szavatolnak azért is, hogy harmadik személvnek nincs olyan joga az 1. pont szerinti ingatlanon, amely a
Megajándékozott birtoklását akadályozná vagy korlátozná. A Tulajdonosok/ mint ajándékozók az 1. pont
szerintí Jngatlan szerzödéskötéskori állapotáért kelfékszavatosságot váilalnak, azok rejtett hibájáról
tudomásuk nincs.

7. Az Ajándékozók a Jefen szerzödés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják
ahhoz, hogy tulajdonjoguk törlésre és a Megajándékozott 1/1 arányú tulajdonjoga a Pillsborosjeno
belterület 3314/1 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásiban - ajándék jogdmen - az Ingatlan-
nyflvántartásba bejegyzésre kerüljön.

8. Az AJándékozók kijelentik, hogy az ajándékozásnak semmilyen további feEtétele nincs, az ajándék nem
visszakövetelhető. Megajándékozott jelen szerződés aláírásával egyidejú'leg az ingatlan birtokába lép,
jogosult használni, hasznait szedni, valamint köteles viselni az ingattan terheit.

Vegyes rendelkezések

9. Az Ajándékozók kijelentik, hogy teljes cselekvoképességBel rendelkező, maeyar állampolgárok;
Megajándékozott pedig magyarországi helyi önkormányzat. Szerződő feleknek a szerződéskötési
képességük nem korlétozott.

10. Ajelen jogügyletbőt eredő eljárási JIIetékeket Megajándékozott viseii azzal, hogy a Megajándékozott az
1990, évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés b. ) pontjának értelmében teljes szeméiyes illetékmentességben
részesül a jelen jogügylet tekintetében. KÖzremüködő ügyvéd a szerződő feleket tájékoztatta a jelen
jogügyletből erecfű adó-, és ifletékfizetési kötelezettségükrŐI, annak mértékéról, a mentesség törvényi
feltételeiről és a szükséges eljárás rendjéról. Az Önkormányzat részéról a tulajdonszerzés alapját a
21/2021. (IV. 14. ) sz. polgármesteri határozat képezi.

11. Felek kijelentik, hogy a pénzmosás és a terrorizmus fínanszírozása megelőzéséról és megakadályozásáról
szóló 2017. évi Llll. tv. előfrásal alapján a jelen szerzfidést ellenjegyző ugyvéd megvizsgálta a felek
személyi okminyalt (személyl Igazolványok, lakcimkártyák, vezetfii engedélyek) és azokról másolatot
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készfletl, amelyhez a Iclek liozíájárultak. Felek kijelenlik, hogy inlndejjyikük a sajál nevében és jauára jár
el a jelen szerzodé', kapcsán. A Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Jelen szerzodést ellenjegyző ügyvéd .1
jogügyletek biztonsáeá"ak erősitése érdekében, illetőleg az ügyuédi levékenyséerol szóló 2017. évi
LXXVIII. tv. (továbbiakban: Ütv.) szerint a felek siemélyazonosságának ellenőrzése érdekében
megkeresse a személyi adat- és lakclmnyilvántartást, a jarművezetői engedély nyilvántartást, az
útiokmány-nyllvántartást i/ezetfi, vagy a központi idegenrendészeti adatait feldolgozó hatóságot.
Szerződő felek a jelen szerződés aláirásával is elismerik, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az
okirat elkészltése elStt őket tájékoztatta arról, hogy az Űtv. 32. § (9) bekedése alapján az ügyvéd
kozhlteles nyllvántartásba való bejegyzésre irányuló eljirisban való jogi képviseletre, illetve közhileles
nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgátó okirat szerkesztésére irányuló megblzásl szerződés
megkfitése elott koteles ai Ütv. 32. § (2) bekezdés szerinti természetes személy tekintetében a
bemutatott okminyra vonatkozó, az Ütv 32. § (3) bekezdés szerlnti adatokat Igényelni
Megajándékozottat megvizsgálta cégkivonata és a MÁK nyilvántartás alapján. Az alairó személyazonosságát
személyigazolványa alapján egyeztette. Az Önkorminyzat kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képezfi
ingatlanokat kiziirólag saját vagyonaként veszl tulajdonba. Felek hozzájámlnak, hogy az ellenjegyző ügyvéd a
jeten ügylet keretein belül adataikat kezelje, azokról klzárólag a jelen ügyhö; tartozó, vagy azzal összefüggő
kotelező hatósági, vagy bfrósigi eljárásban használhatja fel.

Jelen szerzodést a Felek megbizása alapjin dr. GyBrgy Péter ügyvéd, a Gyorgy Ugyvédi Iroda (1136
Budapest, Pannónia utca 19. 1/4. ) tagja a mal napon készftette és ellenjegyezte. Felek az eljáró ügyvédet
meghatalmazzák a Pest Megyei Kormanvhivatal előtti eljárásokban képviseletükkel, igy különösen, de
nem kizárólagosan a )elen szerződés Ingatian-nyllvántartishoz torténő benyújtásával, mely
meghatalmazást az eljárójogi képviselojelen ajándékozási szerződés ellenjegyzésével elfoead.

Felek kljelentik, hogy a jelen ügylet jogi tartalnnával, azok adó-, koltség,- és illetékuonzatával tisztában uannak,
azokról az ellenjegyző ügyvéd tájékoztatta őket.

Felek a jeten szerződést, valamint a NAV 8400-as számú adatlapját, a BÜK által rendszeresitett ügyfélazonositó
adatlapot, és ügyvédi tényvázlat részletes tanulmanyozása, és értelmezése után, megértették, és mint
akaratukkal mindenben egyezot, úgy is, mint felvenni ta'vant tényállást helybenhagyólag aláirták.

Budapest, 2021. április 14.
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