
 
 

Jegyzőkönyv-kivonat 
mely készült Pilisborosjenő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2021. július 30-án megtartott 

  soron kívüli testületi üléséről 
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 főből: 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

63/2021. (VII.30.) KT határozat 

Tárgy: Az 584 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó TRSZ megkötése, valamint a polgármester 

részére felhatalmazás nyújtása Lazareth településrészen TRSZ megkötésére, 

jelzálogjog törlésére, ajándék ingatlan elfogadására 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Hozzájárul, hogy Golmitz-Varga Veronika Eszter (születési név: Varga Veronika 

Eszter, születési hely, idő: Budapest, 1987. november 14., anyja neve: ..................., 

lakcím: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 30., személyi igazolvány szám: ................., 

adóazonosító jel: 8441463085, állampolgársága: magyar állampolgár), és Golmitz 

Ádám (születési név: Golmitz Ádám, születési hely, idő: Budapest, 1986. november 

29., anyja neve: ..................., lakcím: 2899 Naszály, Bem József utca 32. személyi 

igazolvány szám: .................., adóazonosító jel: 8437962927, állampolgársága: 

magyar állampolgár), mint a Pest Megyei Kormányhivatal által nyilvántartott 

Pilisborosjenő belterület, 584 helyrajzi szám alatti ingatlan Tulajdonosai, mint 

kötelezettséget vállaló fél – a továbbiakban: Kötelezettséget vállaló fél és 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Törzsszám: 441278 Székhely: 2097 

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

levélcím: polgarmester@pilisborosjeno.hu Adószáma: 15734666-2-13 2097 

Pilisborosjenő, Fő út 16. mint Önkormányzat között jelen határozat mellékletét képező 

Budapest, 2021. július 20. napján kelt Megállapodás településrendezési szerződésről 

szóló okiratot a Polgármester aláírja.  

2. Hozzájárul ahhoz, Golmitz-Varga Veronika Eszter (születési név: Varga Veronika 

Eszter, születési hely, idő: Budapest, 1987. november 14., anyja neve: ..................., 

lakcím: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 30., személyi igazolvány szám: ................., 

adóazonosító jel: 8441463085, állampolgársága: magyar állampolgár), és Golmitz 

Ádám (születési név: Golmitz Ádám, születési hely, idő: Budapest, 1986. november 

29., anyja neve: ..................., lakcím: 2899 Naszály, Bem József utca 32. személyi 

igazolvány szám: .................., adóazonosító jel: 8437962927, állampolgársága: 

magyar állampolgár), mint a Pest Megyei Kormányhivatal által nyilvántartott 

Pilisborosjenő belterület, 584 helyrajzi szám alatti ingatlan Tulajdonosai, mint 

kötelezettséget vállaló fél – a továbbiakban: Kötelezettséget vállaló fél és 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Törzsszám: 441278 Székhely: 2097 

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

levélcím: polgarmester@pilisborosjeno.hu Adószáma: 15734666-2-13 2097 
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Pilisborosjenő, Fő út 16. mint Zálogjogosult jelen határozat mellékletét képező 

Budapest, 2021. július 20. napján kelt Jelzálogjog törléséhez hozzájáruló 

nyilatkozatról szóló okiratot a Polgármester aláírja.  

3. Felkéri a Jegyzőt, hogy az 1)-es és 2)-es pontban megnevezett megállapodásokat 

aláírásra készítse elő. 

4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Pilisborosjenő Lazareth településrészen ingatlan 

tulajdonjoggal rendelkező tulajdonosokkal - amennyiben azok kifizetik a 

közművesítési kötelezettségüket – Településrendezési szerződést kössön, Lazarethi 

közös tulajdonban lévő ingatlanok tulajdoni hányadának Önkormányzat részére 

történő ingyenes felajánlását elfogadhassa, ezekre ajándékozási szerződést kössön, és 

az ingatlanokat terhelő jelzálogra a törlési engedélyt adjon ki. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 1-3 pontokra 2021. augusztus 15, 4. pontra folyamatos 

 

k. m. f. 
 
Tömöri Balázs s. k.                             dr. Horti István s.k. 

  polgármester                    jegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

Szomora Csilla 

          jkv. 


