
ENGEDMENYEZÉSI SZERZÖDES

mely létrejött egyrészről a Pilisborosjenő-Lazarét Víziközmű Társulat (székhelye: 2097
Pilisborosjenő, Tücsök utca 27; cégjegyzékszám: 13-16-000165; adószáma: 14637298-1-13;
statisztikai számjele: 14367298-7112-214-13; képviseli: Juhász János (2097 Pilisborosjenő,
Tücsök utca 27. ) és Dr. Tóth István (2096 Üröm, Rákóczi u. 97. ) vezető tisztségviselők), mint
engedményező (a továbbiakban engedményező),

másrészről a 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), mint engedményes (a továbbiakban engedményes) között az alulírott napon és
helyen az alábbi feltételek mellett.

A Víziközmű Társulat kijelenti, hogy az Alapszabályban foglalt célját teljes egészében
megvalósitotta a vízi közmú' hálózatot kiépitette. A Viziközmű Társulat tevékenységét
sikeresnek minősiti. A Viziközmű Társulat a 160/1995. (XII. 26. ) Kormányrendelet 14. § (3) és 17.
§ értelmében elhatározta, hogy a tevékenysége megvalósítása során harmadik személyekkel
szemben fennálló követeléseit a jelen engedményezési szerződés alapján Onkormányzatnak
átadja, majd az átadást követően, elszámolási eljárás lefolytatása után, a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően jogutód nélkül megszűnik.

1. Az engedményező jelen szerződéssel az engedményesre ruházza át, az őt a jelen szerződés
1. számú mellékletében felsorolt kötelezettekkel szemben megillető és a mellékletben
szintén meghatározott jogcímeken fennálló összesen, engedményező kimutatása szerint
127. 208. 202. -Ft, azaz Egyszázhuszonhétmillió-kettőszáznyolcezer-kettőszázkettő forint -
az Önkormányzattal a helyrajzi számok alapján TRSZ-t kötő és azt teljesítő tulajdonosokkal
szemben kimutatott követelések levonását követően fennmaradó 83.829. 937. -Ft, azaz

Nyolcvanhárommillió-nyolcszázhuszonkilencezer-kilencszázharminchét forint - összegű
behajthatóságát és összegszerűségét illetően bizonytalan követeléseit és járulékait.

2. A szerződő felek az engedményező által átruházott, a behajthotóságát illetően bizonytalan
követelések ellenértékét a 19. 070. 856. -Ft, azaz Tizenkilencmillió-hetvenezer-

nyolcszázötvenhat forint összegben állapítják meg, mely ellenértéket a felek egymás között
az alábbiak szerint rendeznek.

Felek megállapodnak, hogy engedményes az 1. pontban meghatározott átruházott
követelés jelen pont szerinti ellenértékét az alábbi részletekben számolja el.

I. Az engedményes az engedményezővel szemben, a Budakörnyéki Járásbiróság 1401-
15. Vh.252/2018/4. számú végrehajtható okirattal elrendelt, Dr. Petris Csaba
Végrehajtói Irodája előtt 080.V.0906/2018 számon folyamatban levő végrehajtási
eljárásban a 11. 162. 596. -Fttőke, 7. 122.912.-Ft késedelmi kamat, 778. 250.-Ft költség
azaz összesen 19.063. 758. -Ft összegű követeléséből - a már megtérült 9. 992. 902.-
Ft összegen túlmenően - még fennálló 9.070.856.-Ft összeget beszámítással
számolja el azzal, hogy a beszámítás következtében az engedményesnek az
engedményezővel szemben a fenti végrehajtási eljárásból eredően további igénye
nem áll fenn, de a végrehajtás megszűntetésével esetlegesen felmerülő költségek az
engedményezőt terhelik.

Felek megállapodnak, hogy engedményes a 2. pontban meghatározott követelés
ellenértékéből az engedményezőnek banki átutalással, a VKTjogásza (Bardócziné dr.
Csorba Ibolya) letéti számlájára, OTP 11713005-20330907, melyet a jelen szerződés
aláírását követő legkésőbb 2 napon belül megfizet 3. 000. 000. -Ft, azaz Hárommillió
forint összeget előleg cimén.
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III. Az engedményes azt követően, hogy a Pilisborosjenő, lazareti területen
elhelyezkedő, ún. osztatlan közös tulajdonban levő telkek valamennyi jelenlegi
tulajdonosa TRSZ-t köt az Önkormányzattal vagy értékesiti területét az
ÖnkormányzattalTRSZ-tkötötttulajdonostársnakvagykisajátítási eljárás keretében
a területe önkormányzati tulajdonba kerül, és amely feltételek teljesülésének
eredményeként az osztatlan közös telkekben megtestesülő pénzügyi fedezet a
lazareti közművesítés befejezésére fordíthatóvá válik, engedményezőnek az előbbi
feltétel beálltát követő legkésőbb 15 napon belül banki átutalással megfizet további
7. 000. 000. -Ft-ot, azaz Hétmillió forint összeget engedményezés ellenértéke cimén.

3. A felek rögzítik, hogy az engedményezésről az átruházott követelés kötelezettjét az
engedményező vagy az engedményes jogosult és egyben köteles értesíteni. A követelés
kötelezettje az értesítés kézhezvételét követően az átruházott követelést kizárólag e
szerződés engedményese részére teljesítheti.

4. Engedményező kötelezi magát arra, hogy - adósnak az engedményezésről történt
értesítéséig - a követelés törlesztése fejében befolyt összegről engedményest soron kívül
értesíti, és azt az engedményes részére haladéktalanul átutalja.

5. Az engedményező kijelenti, az engedményes pedigtudomásul veszi, hogy az engedményező
a követelést a behajthatóságát illetően bizonytalan követelésként ruházza át, ennél fogva
annak behajthatóságáért az engedményezőt helytállási kötelezettség nem terheli.

6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy engedményest a követelés behajtása során
semmilyen kötelezettség nem terheli, saját szabad belátásra van bízva a követeléseknek a
kötelezettekkel szemben történő érvényesítése.

7. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a
mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak
azzal, hogy nem hagyhatóak figyelmen kívül egyéb, a szerződés tárgyára vonatkozó
jogszabályok előirásai sem. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen szerződésben
foglaltakon túl a továbbiakban semmilyen jogcimen nem áll fenn követelésük egymással
szemben.

A felek e szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, átolvasás és értelmezés után
jóváhagyólag aláírták.
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