
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet
1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 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 önkoniiányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követöen - az alábbi
határozatot hozom:

46/2021. IV. 14. határozat

Tárev: TRSZ megkötés engedélyezése, illetve jelzálogjog törléséhez hozzájáruló
nyüatkozat elfogadása

1) Engedélyezem jelen döntés mellékletét képező Budapest, 2021. június 14. napján kelt
KeIemen-Bársony Dóra (születési név: Bársony Dóra, születési hely, idö: Pécs, 1990.
augusztus 12., anyja neve: Kiss Mária, lakcím: 2085 Pilisvörösvár, Arany János utca 21.,
személyi igazolvány szám: 294723EE, adóazonosító jel: 8451481213, állampolgársága:
magyar állampolgár), és Kelemen Bence (születési név: Kelemen Bence, születési hely, idő:
Budapest, 1989. november 01., anyja neve: Kormos Katalin Magdolna, lakcím: 2085
Pilisvörösvár, Arany János utca 21., személyi igazolvány szám: 168006BE, adóazonosító jel:
8448640519, állampolgársága: magyar állampolgár), mint a Pest Megyei Konnányhivatal
által nyilvántartott Pilisborosjenő belterület, 585 helyrajzi szám alatti ingatlan Tulajdonosai,
mint kötelezettséget vállaló fél és Pilisborosjenő Község Önkormányzata (2097
Pilisborosjenő, Fő út 16; Nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár; PIR száma: 734664;
Adószáma: 15734666-2-13; statisztikai számjele: 15734666-8411-321-13, törvényes
képviselője: Tömöri Balázs polgármester) között létrejött "Megállapodás" elnevezésű okirat
megkötését.

2) Engedélyezem jelen döntésem mellékletét képező Budapest, 2021. június 14. napján kelt
"Jelzálogjog törléséhez hozzájáruló nyüatkozat" elnevezésű okirat megkötését azzal,
hogy Pilisborosjenő belterület 585 helyrajzi szám alatt nyüvántartott ingatlan
vonatkozásában, a tulajdoni lap alapján III. rész 6. pontjában 44020/2/2020.03.04.
határozatszám alatt (eredeti határozat szám: 35666/2006.03.13.) nyüvántartott,
Zálogjogosult javára 1.661.415.-Ft erejéig bejegyzett első ranghelyi keretbiztosítéki
jelzálogjog az ingatlan-nyüvántartásból törlésre kerüljön.

3) Felkérem a Jegyzőt, valamint dr. György Pétert, Önkonnányzatunk ügyvédjét, hogy a
megállapodásokat aláírásra készítsék elö.
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