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ELOTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onh}rmányzata Képviselö-testületének

Hiv. szám:MJH/178-l/202I. Tárgy: Javaslat a MA-DUN Investment Kft-vel kötött
településrendezési szerzödés ismételt módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzata a Képviselo-testület 57/2015. (IV. 14. ) és 143/2015. (Gí.
22. ) számú határozata alapján 2015. október 8-án Telepűlésrendezési és Jelzálog Alapítási Szerződést
(továbbiakban Alapszerzodés) kötött a MA-DUN Investment Kft-vel (1089 Budapest, Sárkány utca 7-
9., 3. em. 8.) (1. számú melléklet), továbbá az Alapszerződés 2018. december 21-én, valamint 2019.
október 9-én módosításra került (2. számú melléklet). Az Alapszerzödés 2. módosítása hatályon kívül
helyezte az 1. módosító szerzödést.

2020. december 8-án a MA-DUN Investment Kft. ügyvédje, Payrich András kezdeményezte az
Alapszerződés ismételt módosítását, mely módosítások az egyeztetések és a megküldött 3.
szerződésmódosítás (3. számú melléklet) alapján az alábbi pontokat érintik:

az Alapszerződés 16.2. pontjában az elsö, második, harmadik, negyedik és ötödik ütemre
vonatkozó dátumok 3 és 2 -2-2 éwel történö meghosszabbítását kezdeményezi;
19.2. 1. pontjának2. mondatát, hogy "A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 16. 2.
pontban meghatározottaknak megfelelöen legkésőbb 2022. december 31-ig: a Felek által
elözeíesen elfogadott műszaki tervek szerint a Fejlesztő afejlesztési területet ellátó ivóvíz és
szennyviz-hálózatokkal fizikailag elkészül (a szükséges szakhatósági eljárások ezen határidőn
kivül is lefolyhatnak), és azokat a Fejlesztö felajánlotta az Önkormányzat tulajdonába ajelen
szerzödés 20. pontja szerint, módon megoldotta, akkor a Fejlesztő ajelen szerzödés alapján
automatikusan - minden további jognyilatkozat nélkül - érvényesíti a 6. 600. 000, - Ft összeg
beszámitását a 13. 200. 000, - Ft összegébe. "
19. 2. 1 pontjának 3. mondatát, hogy "Ha a Fejlesztö 2022. december 31-ig az előzetesen
elfogadoü tervek alapján nem készül el fizikailag a fejlesztési területet ellátó ivóviz és
szennyviz-hálózat fejlesztés, akkor Fejlesztö legkésöbb 2023. december 31-ig köteles az
önkormányzatnak 6. 600. 000, - Ft-ot megfizetni az Őnkormányzat 19. 1. pontban meghatározott
későbbiekben felmerülő költségeit alapul véve. "
19.2. 1. pontjának4. mondatát, hogy "A 2022. december 31. után fizikailag elkészülő ivóviz-és
szennyviz-hálózat fejlesztés kapcsán a 6. 600. 000, - Ft összeg beszámitására már nem
jogosult.

19. 2. 1. pontjának 6. mondatát, hogy "Ezen nyilatkozatot elöször 2022. január 10-ig kell a
Fejlesztőnek benyújtania- "
19. 2. 1. pontjának 8. mondatát, hogy "A második 6. 600. 000, - Ft, (és igy a jelen 19. 1. pont
szerint 1S. 200. 000, - Ft megfizetésének) véghatárideje 2023. december 31. ".



Határozati 'avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva

a) elfogadom a MA-DUN Invesment Kft-vel 2015. október 8-án megkötött
Településrendezési és Jelzálog Alapítási Szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) 3.
számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú
melléklete szerintí tartalommal;

b) az a) ponf szerintí szerződés módosítást aláírom és a további szükséges intézkedéseket
megteszem.

Határidő:

Felelős:

azonnal

Polgármester

Az előterjesztést készítette: Kocsisné Száger Mónika műszaki ügyintézö

Melléklet: 1. sz. melléklet: Alapszerzödés
2. sz. melléklet: Településrendezési szerzödés 2. módosítása
3. sz. melléklet: Településrendezési ésjelzálogjog alapítási szerződés 3. módosítása

Dunavarsány, 2021. január 14.
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

Amelyet egyrészrol

Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utea 18.
adószám: 15730875-2-13
tiirzskönyvi azonosító szima: 730875
képviseli; OergoneVarga TUnde polgármester,
továbbiakban: Önkormányzat,

másrészrŐI

Ma-Dun Investment Kft.

cimük 2336 Dunavarsany, Nagyvarsányi út 79.
adószám: 24209935-2-13

azonositók: Cg. 13-09-169771
statisztikai számjel: 24209935-6810-113-13
képviseli: Balizsné Meszinger Timea ügyvezetö
a továbbiakban: a Beruházó mint köteiezettségvállaló, illetve mint Fejlesztő,

felek együttesen emlftve: Felek,

kötBttek, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

1. Az Onkormányzat Képviselö-testlllete a 57/2015. (IV.14). számű határozatával
a) elfogadta a "Dimavarsány, az 5501-5519 hrsz-ú Tókömyék Telepftési tanulmányterve a Tókö]

terilletérevonatkozo hatályos^településrendezési tervek módos(tasának kezdeményezéséhez""címen
aFe)!eszt° megrendelesere a Modulus-R Bt által késziett telepítesi tanulmánytervet, -azt~a7ll/2'oT4"
(vx-1.7')-SamÍKÍéFvisdő'testüIeti. határozattal meginditott esmeghatórozott'Dunavarsány'Varos
telepfflésfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei felülvizsgálatakészÍtésrfoTvamatóba
befogadta,

b) tájékoztatta a fejlesztőket, hogy az érinteü terUletre vonatkozó településrendezési eszkozök
^.?-v!!.e,l^tlsÍÜ-l,etÍ. léÍe^jó. ^hagy^sán^k e6yikalaPTtö feltétele, hogy' az érdekeÍt'fejlesztök'a^
önkonnanyzattal kotott telepüiésrendezési szerzödésben a fejles^és yánilékos-koltség~eire 's ~a
megvalósitás kfiltségeit villalják.

2. Jelenkg folyamatban vannak Dunavarsány Város Önkormányzata 111/2014. fVI. 17.) számú Képviselö-
testuleti határozata értelmében meginditott Dunavarsany Város teiepUlésrendezésT~eszÍ!:flzeÍDdt
felülvizsgálatára irányuló településtervezési munkák, melyeket az UAanitas Tervezö'és~TmácsadóKft
végez.

3- Fejlesztő tula'doll°sa a fejlesztéssel érintett Dunavarsány, 5501-5519 hrsz-ú beépítetlen terület, valamint
az 5520 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanoknafc

3. 1.
Ingatían (hrsz) Tulajdonos

5501 Ma-Dun Investment Kft.

"t-

Teljes teriilet/ Muvelési ág
Fe lesztési terület m2
2987 kivetttó

4-' ^ ^rg,
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/ '(SereSnéVwga fe '-/r. s? iÁkos K>i^>éM.^^. '^'-. !/ GergSneVarga ge '-dr. S^il iÁkos
polgármester '*. sfi, ~ n( ellenjegyző
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540

531
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549
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1494
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kivett beépítetíen terület

kivett beépftetlen terillet

kivett beépíteüen terillet

kivett beépítetlen terulet

kivett beépftetlen torület

kivett beépítetlen terület

kivett beépitetlen terület

kivett beépitetlen teriilet

kivett beépítetlen terület

kivett beépftetlen terület

kivett beépftetlen teriilet

kivett beépftetlen terület

kivett beépfteüen terület

kivett beépítetlen terillet

kivett beépftetíen terUlet

kivett beépitetlen terület

kivett beépítetíen terület

kivett beépltetlen teriilet

kivett út

3.2. A fenti ingatlanok (továbbiakban: Ingatlan) hatályos, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjai jelen
megállapodás 1. számú mellékletét képezik.

A szerzodés célja

4. A fejlesztési területen, az 5501-5520 hrsz-ű teriileten a Fejlesztfi a teriiletre vonatkozó településrendezési
tervmódosítás jőváhagyisa után az Önkonnányzattal elözetesen egyeztetett fejlesztést, beraházást kfván
megvalósftani a településtervezési munkák befejeztével rendelettel elfogadott Építési Szabályzat és
Szabályozási Tervek (a továbbiakban: SZT) alapján.
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Ma-Dun Investment Rft.



7.

5- AZ.., ÖAOtmanyzat:.. mint telePÜIési ö"k°mányzat az 1. pontban meghatározott Telepítési
^ma^teZbCTTr^t CS-megvalósftám CTdekében - MagyaTo^zag-h:lyÍ"önkonnaayzaS
,
"o).°201L, évlcLXXXIX; tö"'&ybenrögzitett Önkományzati fdadatai'dTátósa' köróben"-^'É;
Se^ia SfróuLvedeta.érölsml6T997:évi"L^
toIepiitós"rCTá^sLS2e"°dÍst k"a Feileszt6vel "Tavonatkozóan, hogy\" S^desb^'m^b^o^tt
am". településfeilesztési fdadatokat. amelyek a jelen szer2Ődésen-Tlapu5va"eÍsŐsorban"?'fe^es'ries1
megvatósításához kapcsotódnak, és amelyek egyébként a terület fejl6désévei-az"0nkorm&

(, a Fejlesztőjelen szerzödés szerint a saját költségén megvalósitsa.

A smrződés tárgya

"- AJd.ensze.I'ződ,é!i. tárgya. az°nkfllcsönös kötelezettségvállalások lügzítése, amelyek szükségesek a 4. és
5. poatbanmeghatározottcélokmegvalósításához. * " --'-'--~~-e-"-"

A terflletrendezéssel kapcsolatos feladatok

A fejlesztés^teraiet megegyezika Modulus-R Bt., Rumi Imre településtervező által, a Ma-Dnn
!nve,stme"!. _Kft; _részére késztett' a. >DU"avarsany, az 5501-5519"hrsz-u"Íókönyá< "TeTepÍtéri

terve" megnevezésű Telepftési tanulmánytervben bemutatott terüIettEl.

8- AFeIekrögzitik'llogy eze" szerzMés^zámítási alapjául léfrehozható maximális fejlesztési lehetösét
VMZ?-tó!keIrt. illapul; mdy a v°natkozöJ°gszabály afapján elkésziilt ,>Dunavareáiiy,-Jaz'550"Í-5579"h^z-'
ú Tókomyék Telepftési taniilmányterve" dokumentáció'szerint a kovetkező:'

kialakítható építési telekingatlanok száma: 22 db telek,
a prognosztizált max. épithető lakó- ill. Udülőegységek száma: 44 db.

9-A, -. telep/ŰIésrendezési., te"'ek. m6d°sltása ^ ^lepülésfejlesztSsi koncepcióról, 02 mt,
telepillésfejlesztési^ stratégiárol^ es atelepiilesrendezési 'esztözöhol, valamm7ígyes'"telepü!ési:endÍ'zé'si
SVao5J°8i"tézmenyekreiszó!ó3W20l2. W. S.)Korm. renűelet(atov&bbiakbm:Korm"rend^^^^^
saamti előzetes tájékoztatási szakaszban van. Az egyeztetési eljárís befejezése-ntán-a'Kepviselő-tesUle"t
ísmet, segtár8yalja az anya80t' "ézve az eljáras lefolytattsit, & ajelen szerzSdésbenmegfogaÍmazo'ttak

10. Az Onkonnányzat vallalja, hogy az 1. pontban rögzitett Telepítési tanulmfaytervet a je
ba". le''°', Dwavarsa"y tekpslésjejlesztési 'koncepciója és telepSlésrendezési' esdtíizS

felulwzsS^ésresdege5 módositasa tervezési és áUamigazgatási'folyamatáhozcsatÍakoztetjaés'amaÍ
e&Ta feÍksztésÍ temle1re Icito;3edöen.az egyeztetési és véleményezési djárist-a7ogszab>
rogatett^módon^ésedelem^nélkUMefolytag-a. a településfejles'ztési koncepci6róÍ, °'az'^teCTál
településfejlesztésj stratégiaról es_a településrendezési esAözokrBl, vafamint'eCTes't'eÍepüÍésrend^i
sajátos jogmtózményekrai saMó 314/2012. (XI. 8.) Korm. renddet VI. fejezeteés az'Önkommyzat
partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályzata szerint

'L A,Fe)Ímtő vállalia> h°Sy a véleményezési eljárás soran. a véleményezők és az Önkomiányzat részéről
feimerillö - az országosjogszabály által alátámasztott - észrevételek miatt -szükségesse~váió
rótoztatósok_ateryb en (SZT módos'tasban) való érvényesftését elfogadja és--ameimyiben°szUl
hozzájáryl az átdolgozott terv ismételt egyeztetéséhez, kivéve, ha ax. a'prqjekt"megvalósiüia'tósTEát

12. A Fejksztö tudomásul veszi, hogy a fejlesztési folyamat végkimenetelére az Önkonnányzat semminemfi
garanciátnem vállal. Amennyiben - az Önkormányzatnak felrőható ok kivételével--"ateleoütósrmde2^
tervek módosítasa nem a Fejlesztfi előzetes elképzelése szerint vatósul meg. 'esetleg meghiúsu'l"abbm"^

P.OS
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GergSné a ^ TÜ1^ d ^ 'lágylÁkos
polgármste- ' "'^gyzS.'int ellenjegyzö

Duna 'yy'V&'os^ ormanyzata
^n . rf>-

^te' M. f^őWe^ ,7(^.1
Saláísné Meszingei .Timea 1

ügyvezetÖ
Ma-Dun Investment Kft.



esetben ennek következményét a Fejlesztő viseli, semminemd kártéritési igénnyel nem lép fel az
ÖnkormányzattaJ szemben.

13. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jogs^abályoknak, más hatósági elöírásoknak
megfelelő fejlesztési célok elérése érdekében a tervezovel, szakhatóságokkal esyüttmüködik a
hatáskörébe tartozó kérdésekben.

14. Az Onkoroiányzat kötelezettséget vállal, hogy az illetékes hatóságokjóváhagyásával elkészült - testületi
döntésre viró és aira alkabnas - településrendezési terveket 32 azok kézhezvételét követöea tartandó
rendes képviselö-testületi ülésen a Képviselo-testtilet elé terjeszti, és megtárgyalja.

SZT módosítás utáni feladatok

15. A Felek egyttttesen rögzitik, hogy az SZT módosításáról szóló rendelet hatályba lépését követ6en
kezdhetO el a fejlesztési cél tényleges kialakitása.

A tervezett távlati fejlesztések

16. 1. A dunayEureányi és majosházi vonafkozó területek bár önálló közigazgatási egységeket alkotnak a

Fejlesztö rószéről az mgatíanfejlesztés és ingatlm haszaosítás során egy egységet képeznek, miután a
fejlesztés során pl: a kdzművesítós is csak így valósifható meg a megfelelő koltséghatékonysággal. A
fejlesztések megkezdése, illetve a fejlesztési ütemek idötartamai pontosan nem meghatározhatöak,
miután ezek alapvetoen az ingatlanpiaci kereslettöl, a kapcsolódó hitelezöi gyakorlattó^ illetve ezeken
keresztül a magasfeszultségü távve2>tékkel érintett 24 telek hasaiosfthatóságától filggenek. A
tervezhető költségek, pontos kalkulációja elsődlegesen a településrendezési terv módosításátkövetően a
telekalakítások lezárultaval számítható.

I6.2. Fentiek alapján az első ütemben a 2016. évben várhatóm lezárulnak a parcellázísi és telekalakftási
folyamatok. Ezt követöen a második ütemben elöre láthatóan 2017. évben kerül sor a szükséges
tervdokumentációk elökészftésére, és az ezek kivitelezhetöségéhez szükséges engedélyek beszerzésíre.
A fentiek lezárultával a harmadik ütemben megkezdödnek a közműhálózatok kivitelezési munkálatai. -
a közlekedési utak, elelctromos, kozvilagítási, vfz, csapadékvíz és szenyvlzveretékek, stb. kiépitései -
mely munkák tervezetten 2018. évben zárulnak. A negyedik és ötödik ütemben a Pejlesztö elkészftteti a
felepítmények kivitelezéséhez S2iikséges tervdokumentációkat, beszerzi a szükséges hatósági és
szakhatósági engedélyeket, mqd elvégzi a projekt befejezö munkálatait, melyek váriiatóaa a 202o7évig
megvalósulnak, s melyek magába foglalják az ingatlan és felépítmény együttes kidakltásait.

16.3. A Fejleszto kőtelezettséget vállal arra, hogy a 16.2. pontbm rögzftett fejlesztést kizirólag saját
költségén végzi el, a fejlesztéshez kapcsolódó SZT-ben elöirt kozteriilet és közmfiellátás
kialakftásának, fejlesztésének, valamennyi költségét saját maga viseli, fgy az Önkonaányzattól sem
most, sem a jövőben a jelen szerzödésben rögzftetteken túl semmilyen jogcímen nem támaszt
megtéritósi igényt, mely igény érvényesttéséről a szeraödés altírásával a FejlesztB kifejezetten lemond.
A telqnilésfejlesztési feladatok megvatósitásával összefllggésben a Fejlesztö feladatát képezi külonösen
azok:

a) elökészítésének,
b) terveztetésének,
c) megépftéséhez szükséges kulönbBzé hatósági engedélyek beszerzésének,
d) kiviteli tervei elkészfttetésének,
e) megépítésének,
f) szüksége esetén használatbavételi engedélyek beszerzésének,
g) müszaki atadés-átvételi eijarások lefolytatisának,
h) forgalomba zési dokumentáció jogszabály szerinti összeállttísinak és a hatáskörrel,

illetékess' " ző hatósághoz történő benyújtásának,

1^4.^" ' "),,.-^. -^.,.... ""... Ictfo^j... ^^). :^i/7^
'GergSné ~ a ad^ ^ StílágyiÁkos

polg' er '~*'je , mint ellenjegyzö
Duna j^_ ' Onkormányzata

Balíisné Mesünger Tt>
ugyvezetö

Ma-Dun Investaient Kft.



i) ^e^LTf^te, stoéTk, Magyar Áum""d<^°°kormtoyzataak, vagy közszolgiltatast
Sek  tónő' .a.Fd;k.á!talazel6zetesen esyeztetett ̂ taek'megferd öen'^viteÍe^ttlfaZTa

a teljes korű üzemeltetésének, fenntartásának
saját költségen való viselése.

;l^mteteá?LcéIÚ mfra?rukturális . beruh^°k tovabbá a zöldterületek megvalósitásáh
^tobaS^., fm?alomba hdyezésé^; eIengedhetetienüÍ'"TzÜkségeserviaeZkaD^
^SZStól^^m"fis^döbí^a2 ui;. az ^^iU^leg'b^íS^terüS'^yak'
l"!tő!eB.J"'rkdt,. fe!uletek . alatti. ve81eges koz"^pitési, ekktomo7'eUá2st'"bto'osrt 6TmA^PBZt
ekSll: m^k,tía^^LAS^az-we[mfr^uru
eeyjdejfl!egyá"^a^k^átkolbégéntö^
jóvahagyásra történo benyújtását és egyeztetését. " ---- - -°'~ . -"-> >-""."> uii^urmanyzan

16'4'^, "Fis aifn^emháriso-kat. saját köit.sé8ere vé?l-. l>'az Önkomfoy^ttal szemben -jogcimtől
SggSL bde^.l. ríép'^es.. a Jo^aP.. róu^6-dwd^Í^1^zeS^
STe ken túl megtéritési leénnyel nemélhet>~ nyen igényérola'Szeízodés aláSval'^e'^n'

17' A, fejles?és követke.ztét'en az Önkormáiiyzatot terhelfi esetleges jelen szeizödésben nem rnmh,
tflbbíetköltségek visriéséröl a FeIek-ffiokfe'[nTerülés'ekor"tá^alnBA. JOIC" "°"oaesDen "em rö8zitett

18' ^lriLró"aJlS-"3;-pontban.me^atórozott/?'Ies^siterólet16-2^
ütemezéséliez illeszkedöen, a fejlesztési céljinak részeként

a) kialakltja a Szabályozási Tervben kiszabályozott utakat, köriekedési területeket.
b) ^"APT.S^mÍ^on^l6'2->ont. sarinti/^TesrtfaTP"^ az Építési

szabálymt. és.szabály°2ási Terv szerinti felliasznáIáshoz'sdUcsSgeíktemflTOke't " S
szeMyv.?^fflamos enereia- csaPadéI'vfa dvezetés és kozvüágftts°-a közmfi'üzemeltetmS
esSukod^-és. a kozmflveket. a ^olgátatóknak, ill. ^-Önkonna,ii^t"Zrfr7'iSen'
^e^őd,ésen-ttlmen6entórftés néuail todja. tadomásulvéve, hogyakBzmfi"'tÍ2emel^6k Ő^
t<sm ányzat csak abbm az esetbe" veszi át ezc!<et> ha a kiépítésszabTy<"~Tn&égbe^

19' i^^ terullte*-tívuIÍ'.. a. I6,2-, pontban meghatáTozott ütemezés szermti megvalósulással
lslmgbp^^^TfaJTLterhetö., mtéTényrkTc^ok"k^^^^
részben a Fejlesztő köteles átvállalni, 32 Önkonntoyzat utólagos megteritósTkötele>teége°né)küT

19'I^"Fe!ek..rö8zftiL,azt^-hoB'., a tervezett. lakásszimhoz szükséS<" intézménybövítés-fejlesztési és
fmnla ^tósa8i-kőltsé8ekt°!'bleftiad^° ért]eto^

 

ásszámhm_, szükseges mtéa"énybövítés. fejíesztési és fenntarthatós^i~kBÍtróge"a"22"7dek
fis'.e'embevéteLéveuett meehataroz^ A költeég többek kö2öttm-agábacfogÍaÍaTotatotást te^i
Íé^oz^ÍTS ZJ°zá^z o"OSUS'elet biztos!tá^t. avedonfii1.olgalaTbi5os, tÍsara z"óv"od'aÍ
.
látá^,bi^°ritásö'". stbLFeleLaz^önkományzatnal. a' FeJlesztő' be"Shá^ar"miTtt"J^eZ
tBbbletkiadásokat összesen 13.200.000,- Ft, azaz'tizenhárommiUi6-kettösz^Tformtb"m hatáío^

19'2'A,,Fdekmegá"T-^ho^aFeJ?esdőálMJele"-SZCTZŐdéss^rintváUalt, ésafejlesztésite^^^^
lmivl^l;Tl^íAal6attó^ejte^^^^^^^
^attlJ eIenJ^őrós. ";LP°tíjamme^atáromttl3-200-ooo. '-Ftö^gbe
Ft-ot azaz hatmillió-hatszázezer forintot 19:2. 1. pontbm foglaltak szermtjog^sult'besj zámítoni'. u"'"u""'~

'9'2'1' A.Jele""s2eSodJSJ9-Í. P["'tia, sze"ntÍ. 13;2(). ()'oo()-- Ft Tgfí^tésének és ajelen szerződés 19.2.

p.ontla,.szeI.!nti. 6:60(''OO^Ft beszá""'T ütemezése a-követe>k-szennt~törtTnÍk"TFeÍek
megillapodnak 16.2. pontban meghatározottaknalt megfelelöen

8>é Varga
polgármester

Dunavarsán

de i-^}. Su~^ iÁkos
.

^ jég^, ajy ellenjegyzo
FOsQjA' inyzata

Balázsné Mesmge Tímea
ügyvezetfi

Ma-Dun Investment Kft.



legkésöbb 2018. december 31-ig a Felek által előzetesen elfogadott miiszaki tervek szerint, a
Fejlesztő a fejlesztési terilletet ellátó, ivóvíz- és szennyvízhálózatokkal Hzikailag elkészül (a
szükséges szakhatósági eljirasok ezea határidön kívül is lefolyhatnak), és azokat a pejlesztő
felajinlotta az Önkonnanyzat tulajdonába ajelen szerzödés 20. pontja szerint, akkor a Pejlesztö a
jelen szerződés alapján automatikusan - minden további jognyilatkozat nélkul - érvényesiti a
6. 600.000, - Ft Bsszeg beszámítását a 13.200.000,- Ft összegébe. Ha a Fejlesztö 2018. december 31-
ig a2 elozetesen elfogadott tervek alapján nem készül el fizikailag a fejlesztési terűletet ellité,
iyóviz- és szennyvfzhátózattal, akkor Pejlesztö legkésőbb 2019. december 31-ig köteles az
Önkormmyzatnak 6. 600.000,- Ft-ot megfizetni az Önkormányzat 19. 1. pontban meghatórozott
késöbbiekben felmerulő költségeit alapul véve. A 2018. december 31. után fizikailag" elkészülö
ivévíz- és szennyvízhálózatok kapcsán a Fejlesztő a 6.600.000,- Ft összeg beszámítására már nem
jogosult. Tekintettel arra, hogy az Önkonnányzataál ajelen szerzödés 19. 1. pontjában megjetólt
költségek az ingatlanokon történö felépítmények elkészülte utén jelentkeznek, a második 6.6007000,-
Ft-os összeg az alábbi módon keriil megfizetésre: Fejlesztő minden évjanuár 10-ig hitelt éidemlő
módon nyilatkozatot köteles benyújtani az Önkoraiányzathoz a fejlesztési teriileten addig, illetve az
előző évben értékesitett ingatlanok számáról. Ezen nyilalkozatot először 2017. január 10-ig kell a
Fejlesztönek benyújtania. Ezen nyilatkozatok alapján történik az ingatlanok utin járó összeg (azaz
300. 000 Ft/ingaüan) Fejlesztő részéről Önkonnányzat részére történö megfizetése a nyilatkozat
benyujttsa szerinti évjanuár 15-ig. A második 6.600. 000, - Ft, (és így aj'elen és 19. 1. pont szerinti
13.200. 000, - Ft megfizetésének) véghatárideje 2020. december 31. Ezen idöpontra a FejÍesztönek az
eladásoktól fiiggetlenttl a misodik 6.600.000,- Ft-ot meg kell fizetnie az Önkormányzat részére.

19. 3. Fekk rogzítik azt, hogy a 19. 1. és 19.2. pontokbm meghatározottak megfelelően szolgálják a2
érdekeiket, hiszen az Onkorminyzatnál a Pejlesztfi fejlesztései nyomén keletkeznek a többletkiadások,
és azok fínanszirozásíhoz megfelelően, ütemesen és idóbenjérul hozzá a Fejlesztő. A Felek a Ptk. 6:
98. § (1) beke2dése szerint a Felek tudatosan vállaljflc a 13.200. 000, - Ft és a 6.600. 000, - Ft
vonatkozásában - mindkét irinybm - a feltűnő értékaránytalmság kockázatit, és a szer-sődés ezen
jogcímen való megtámadásárói a Felekjeten szeizödés aláfrásával a Ptk. 6: 98. § (2) bekezdése alapján
kifejezetten lemondanak

20. Felek megáilapodnak abbm, hogy az Önkormányzat kizarólag külon megállapodással vesz tulajdonba
letesftményt. Amennyiben ezen jogügylettel kapcsolatosan, külön megallapodás szerint az
Önkormányzat valamely létesítményt tulajdoníba veszi a 19.2. pontban foglaltak mellett, azt a jelen
szerzödésben foglaltakon túlmenően kizárólag térités nélkül, azaz az ellenérték megfizetése nélkül tehetí
meg, kivéve az elkészülő ivóvíz- és szennyvizhálózatok esetében, tekintettel azok forgalmi értékén
keresztül történö onkormányzati vagyongyarapodásra. Az önkonnányzat oldalán esetlegesen felmerülő
közterheket (adókat vagy az adók módjára behajfható egyeb kötelezettségek teljesítését, valamint az Áfa
Önkonnányzat részéröl tőrténő fehneriilése esetén az Áfa-t) a fent megnevezett közmfiveken túl a
Fejlesztö köteles viselni.

21. Fejlesztö tudomásul veszi, hogy a 8. pontban rtgzitett fejlesztési lehetöségek megváltozhatnak a
településrendezési eszközök módosftási folyamata sorón. A megalkotott rendelet szövege és meUékletei
alapján biztosftott épftési elofrások országos jogszabilyok alapján mődosulhatnak. Az ilyen
módositásból ered6 mindennemfl felelösségét az Önkormanyzat kizirja, illetöleg a Fejlesztő a
S2erzödés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond azon jogáról, hogy az
Önkonnányzattal szemben -jogcfmtol filggetlenill - megtéritési igénnyel éljen, ha ajelen Szerződés
alapjin megalkotott rendeletek alapjjm biztositott építési előirasok módosításéra a részletezett okok
miatt kerül sor. Pejlesztö a Szerződés aláírásával feltétel néütül és visszavoahataUanuI lemond azon
jogáról, hogy az Onkormányzattal szemben -jogcímtöl függetlenul, (gy bele értve az utaló magatartást
és az Etv. 30. §-a szerinti kártalaaítást is -megtérftési igéimyel éljen, ha az SZT orszigos jogszabály
miatt megváltozik, vagy hatályát veszti, küliinösen ha a Fejlesztési Teritlet övezeti besorolása vagy a
beépitési param ^ " egviltoznak.

>.AÍÍ, (? .u^-^-^-Q
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22'lT, F<!Jkszt6 vallalia az ?. pontban rögzített az Önkormányzat Képvisetó-testülete által az 57/2015.

(Iy;I4;). sriJ"uhatározatbimDunavarsí"y' az 5501-5519 hrsz-ú TókömyékTeÍepfté7rt amünán^erv
rószeként^meghatározott, a beépítésre nem szánt terillet zBldfelületeinek, a"tervezett~n&véi:

Lfolramkbóles a terulet beéPBléséwl parhuzamosan minőségben való megvaiósftását, ' toíábbá
vállalja annak fenntartását. ~ ^"^---.,

22.2. ̂ A Fejlesztö yáUalja ésgondoskodik róla, hogy a fejlesztési teriilet beépítése és üzemeltetése során a
régészeti értékek védelmét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelöen maradéktalanu7bírtos~ít)a'

22.3. ̂ A Pej^zt^vállalj^^oey ateriilet beépitésénél olyan müszaki - építészeti és kertépítészeti -
növénytelepitési megoldásokat alkalmaz, melyek illeszkednek a kömyezetbe.

Biztositékok

23. 1 A Felek megállapodnak abban, hogy a Pejlesztő a 19. 1., 19.2. és 19.2. 1. pontiában vállalt
kötelezettségének^biztosítására és az abban foglaltak teljesítésére a szerződés"'meEköte8'^
egyidejűleg ̂ 3.200.000,- _Ft^ erejéig a Majoshaza 068/2 hrsz-ú ingatíanra~els0"crang

(. Pelek megállapodnak abban, hogy amennyiben a'Fejlesztő a-19. 1,-ÍÍ'. 2"és
19.2. 1. pontjában^vallalt kotelezettségeit nem teljesiti, -úgy az' Önkormán^ a "JeTzálogjoBát
érvényesitheti. A Felek rögzitik, hogy a Fejtesztö a'Majosháza 068/2 hrsz-u'telken is teiekaíS^
te"e^-meIysCTán a lehető. Iegtöbb telek kidakítására törekszk. Az Onkormányzat'Ídjdentr
ezenjelekalakítást tímogatja, és az ahhoz szükséges jognyilatkozatokat határidöben-és"eÍÍenértS
nélktímegteszi. Az^Onkormányzat vállalja továbbá azt, ho'gy a jelen pont'szerinti'telekahkÍtásko'r
hattndőben^és^ téritésmentesen a ^Majosháza esetében ~&lyamatbm---lévő"telepíÍÍésszertezetÍ
terym ódosftésnakmegfelel&n a legtöbb telket eredményezöen kialabiló új telekszertezetbőr2 "db'''a
fejleszto ált^választotttelekre heiyezi át a jelzálogjogát, míg a tflbbi kialakuio'telket'taar amk
luaIakftásakOT^ felszabTdítja' Az ÖDko"n";y?atköteÍezettséget~vallaI am, hogyanemiyiben~aid e^
szeraédés 19.2. 1. pontja szerint aFejlesztő beszámítással, vagy megfizetesseri lTetve"az"u

essdékes és megfizetett összegekkel csökkena fgíesztőt teriielő 13.200 Jo'O.Tpt
összeg, akkor az Onkomiányzat a csökkenéstöl számított 15 napon beldl földhivateÍi'atvezetésre

.

!n?'Í°^nan^át^ék°s ssszegre" csökkenti az ingatianokat terhelfi jelzálogjogát~Azon
esetben, ha a 6.600. 000, - Ft-ra vagy ezen összegnél kevesebbre csökken a PejIesztőtterEeÍÍhátraÍa
akkor a Fejlesztő kérésére az Önkorményzat ~a tóréstöl számitott 15 nap"on~beÍüÍ"a~fölottu:vataÍÍ
átyezetésrealkalmas fomábm a Pejksztö által választott egy mgatlama csökkenti jelzáÍoei'OBit. 'éTa
másikingatlantpedigajelzalogjogalólfelszabadftja. ~ " ----^--u-B-,

23. 2. SzerződoFelekmegallapodnakabbsm, bogy a Smrzödés megkötésének tényét az Étv. 30. §/A
!'eÍ??és!, ?^?1-? vrí^ési Teriuetre -tehát a érintett Dunavarsány, 5501--5519Írez-ú beep'ÍteÜen
tenilet, valamirt az 5520 tirsz^ú_út megnevezésü ingatlanok 1/1 tulajdom hányadára"'az~inrertlm'-"
nyilvantartásba feljegyeztetik. A Fejleszto a Szerződés'dáírásival feltétel nélküTés'visszavonhaSümul

: adja ahhoz, hogy^a fenti ingatíanok részilletőségére a településrendezésYszerz6de7:
az mgatlm-nyilvántartásba feljegyzésre kerüljön. Jelen Srerzödés a' településrai'dezésr'szerzőfe
megkötése tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzésének alapjául szolgál.

Egyéb megállapodások

24. A Felek^kotelezik magukat arra, hogy a jelen szerzodés sikeres teljesülése érdekében folyamatosm
együttműködnek. Az együttmflkodés soránjognyilatkozat-tételrejogosultak:

a) ^?0 3 f^' pl%CMt3"?rás ('055 Budapest' szt' István krt' 19" Pavricl"a!vahoo-cnm

*' ^. oo.
w ^j-*''-''1. '? /"^

"tf^. t^ ^SI..... !:(:
u Öergoné a' Tü'nde ^fl. Szilagyi Ákos

polgármes < zo, mint ellenjegyző
Dunavarsány Varos Önkormínyzata

te';^.....ö?^^r.. / iiu^
Baidzsné Meswiger TÜnia
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b) az Onkonnányzat részérol; Dunavarsány Varos Önkonnányzatának felhatalmazása alapján Gergőné
Varga Tünde polgármester

25. A Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a fejlesztési terület helyrajzi száma, területe a Pejlesztés
megvalosftásához salkséges esetleges telekalakítások végrehajtésa során módosulhat, illetve változhat,
továbbá a fejlesztési terilleten lév6 ingaüanok megosztására, valainint esetlegesen mis ingatlanokkal
torténő egyesítésére, illetve művelési águk átsorolísra, illetöleg rendeltetésváltoztatásukra is sor
kerülhet. A Felek rögzitik azonbm, hogy ezen esetíeges változások jelen Szerzödésben rögzftett
kötelezettségeiket nem érintik és fgy a fejlesztési teriileten kialakuló ingatlanok területéből kialakuló
vagy azoknak megfelelő ingatlan vagy ingatlanok fejlesztése során a S^erződés rendelkezéseit kell
alkalmazni.

26. A SzerzSiQ Felek vállalják, hogy a jelen Szerzödés céljainak megvalósftása érdekében
együttmuködnek és e célok megvalósítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket
megfelelö időben - saját döntéshozatali eljárásuknak megfelelően - megteszik, illetve az Önkormányzat
a szükséges határidőben az eljárásokat lefolytatja.

27. A Szerzödő Felek vállaiják továbbá, hogy - kiilBnös tekintettel a mindenkor hatályos számviteli
szabályok betartására - a jelen Szerzédés teljesltése érdekében szükséges további szerződéseket, azok
szükségessé válásakor születő megillapodásuknak megfelelöen haladéktalanul megkötik, feltéve, hogy
az jelen Szerzödés vagy jogszabály alapján k6telezettségüket képezi, abbm megállapodaak és a
megkotendö szerzödés teljes mértékben összhangban álljelen Szerződés rendelkezéseivel.

28. A jelen Szerződéssel kapcsolatos, a Szerződö Pelek közti vagy valamely Fél részére adandó minden
értesités, utasítás, felhívás, követelés vagy kőzlés csak irásban történhet a hivatalos irat kézbesítésére
vonatkozó kdlön szabályok előirásainak megtartásával. Ha az iratot annak tértivevénnyel törtenő
kézbesítése esetén az értesített az átvétel megtagadása miatt, illetve a postai értesítés ellenére nem veszi
át, úgy a második kézbesftési kisérlet napját követő ötödik munkanapon - ellenkezfi bizonyitásig - a
küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni.

29. A Szerződésböl szarmazó jogok és kötelezettségek a Szerzodö Felek általános, egyetemleges
jogutódjaira változatlan tartalommal szállnak át. A Fejlesztö több jogutóája esetén a jogutódok
felelőssége egyetemleges, amennyiben az Onkormányzat és az esetleges jogutódok másként meg nem
állapodnak.

30.

31.

Szerződő felek megállapoduak, hogy jelen megállapodásbaa Tulajdonos által vállalt kötelezettségek a
Fejlesztési Teriilet tekintetében az Ingaümok mindenkori tulajdonosait terhelik. Tulajdonos vállalja,
hogy az Ingatlanok, vagy azok egy részének - bármilyen jogcímen történő - atruhizása jogutódlásnak
minosül, és ez esetben jelen szerződés szerinti kfitelezettségeket Tulajdonos köteles az új tulajdonosra
átruhazni, illetöleg kizárólagosm ezen kötelezettségek átvállalásival lehetséges az Ingatlanok
tulajdonjogáaak átruházása, filggetlenül az átruházasjogcfmétől.

32.

A Fejlesztö az Önkonnányzat előzetes írósbeli hozzájárulása nélkül a SzerzödésbeH vállalt
kötelezettségei tekintetében hannadik személlyel nem kfithet részbeni vagy teljes kötelezettség-, illetve
tartozásatvállalásra és/vagy teljesftésátvállalisra vonatkozó megállapodást. Ez nem terjed ki az
mgatlanok értékesítése során történö szerzödéskötésekre és kötelezettségátvállalásokra.

Ha a Szerzodés a Szerzödő Felekre hivatkozik, ez magábem foglalja a Szerződő Felek egyetemleges
vagy szingulárisjogutódjaira valo hivatkozást is.
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33' A^zsrzsdésbe" {08fú}^s .az .e szerzSd<sseI össaffiggő infomiációk, valammt a Szerződéssd
1 a Szera6d6Peleknek egymésra vonafkozóan tudomasárajutott'mformáciők-ainennvlbai

a . masyar. jog kflteiez6en érvényesülő szabályai másként nem rende}ke2iek''^~ü2leti~titdcnak
{, és mint ilyenek részesülnek jogi védelemben.

34. Ajelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az Étv. szabályai az irónyadók.
35. A Felek kBteIezik magukat am, hogy az esetleges jogvitáikat igyekeznek békés úton rendezni.

36' Ha_a ,szerződés.valamely rendelkezese a^magyar jog alapján érvénytelen, jogszabálysértö vagy bfrói
uton kikényszerithetetlen, aldcor a Szerzódés csak a jogszabálynak elleii'tmondő, 'érvényteÍeT'illetve
bfrói&on kikényszeritíietetlen ^részben válik érvényteleimé, 'és mindez nem"ermti~a"meemarad6
rendelkezések érvényességét és hatályát^kivéve, ha a Szerződés az érvénytelenrendeTkezés"h5mát

lé, vagy érthetetlenné válna.

37. A Felek ajelen szerzödést, mint akaratukka) mindenben megegyezöt, - az Önkormányzat részéröl elii
Polgánnester a Képviselő-testűlet 2015. szeptember 22. naRjin liozott í43/20:l5'. ~(Dl~22. szamtt
hatm-ozata felhatalmazásáYal -jőyaagyólag és cégszerűen Spéldtoyban írtákdá. 'meTybőT?
az Onkonnányzatot, 2 példány a Cél megvalósitóját illet.

Dunavarsány, 2015. október 08.

^^

Dunavarsány, 2015. október 08.
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JELZÁLOG ALAPÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amelyet
egyrészről

Ma-Dun Investment Kft.
cimük: 2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi út 79.
adószám: 24209935-2-13
azonositók: Cg. 13-09-169771
statisztikai számjel: 24209935-6810-113-13
képviseli: Balázsné Meszinger Tímea ügyvezető
a továbbiakban: Jelzálog Jogot Engedő,

másrészröl

Dunavarsány Város Onkormányzata
2336 Dimavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
törzskönyvi azonosító száma: 730875
képviseli: Gergöné Varga Tünde polgármester,
továbbiakban: Jelaalog Jogosult,

felek együttesen emlftve: Felek,

kotöttek, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

A Jelzálog Jogot Engedő és Jelzálog Jogosult 2015. október 8 -án Településrendezési szerzödést (a
továbbiakban Településreadezési szerzödés) kötöttek egymással a fejlesztéssel érintett Dunavarsány, 5501-
5519 hrsz-ú beépítetlen terület, valamint az 5520 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanok vonatkozásában. A
Telepulésrendezési szerződés szövegét Dunavarsány képviselő-testülete a 143/2015. (IX. 22.) számú
döntésével hagyta jóvá, és hatalmazta fel Gergőné Varga Tünde polgármestert a szerződés megkötésére. A
Településrendezési szerződés biztosítékaként Felek a Településrendezési szerzödésben az alábbiakről
állapodtak meg:

"7P. A A Felek rögzÍtik azt, hogy a tervezett lakásszámhoz szükséges intézménybŐvítés-fejlesztési és
fenntarthatósági költségek többletkiadásokként jelentkeznek majd az Őnkormányzatnál. A tervezett
lakásszámhoz szükséges intézménybövités-feflesztési és fenntarthatósági költsége a 22 telek
figyelembevételével lett meghatározva. A költség többek között magába foglalja 1 oktatási terem

létrehozásának finansztrozását, az orvosi ügyelet biztosítását, a védőnői szolgálat biztositását, az óvodai
ellátás biztosltását, stb. Felek az Önkormányzatnál a Fejleszto beruházásai miatt jelentkező
többleíkiadásokat űsszesen 13. 200. 000, -Ft, azaztizenhárommiüió-kettőszezezerforintban határozzák meg."

"79.2. A Felek megálkipodnak, hogy a Fe/lesztő általjelen szerződés szerint vállalt, és afeflesztési területet
ellátó, ivóviz- és szennyvizhálózat közműfejlesztések Önkormányzat javára történő ingyenes átadása miatt a
jelen szerzödés 19. 1. pontjában meghatározott 13. 200. 000, - Ft összegbe a Fejleszto 6. 600. 000, - Ft-ot azaz
hatmillió-hatszázezerforintot 19. 2. 1. pontbanfoglaltak szerintjogosult beszámítani. "

"19. 2. 1. A jelen szerződés 19. 1. pontja szermti 13. 200. 000, - Ft megfizetésének és ajelen szerzödés 19. 2.
pontja szerinti 6. 600. 000, - Ft beszámitásának ütemezése a következők szerint történik. A Felek
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megállapodnak abban, hogy amennyiben a 16. 2. pontban meghatároaottahtak megfelelöen legkésöbt 2018.
december 31-ig a Felek által elozetesen elfogadott műszaki tervek szerint, a Fejlesztő afejlesztési területet
ellátó, ivóvlz- és szennyvizhálózatokkal fizikailag elkészűl (a szükséges szakhatósági eljárások ezen
határidon kivül Is lefolyhatnak), és azokat a Fejleszto felajánlotta az Önkormányzat tulajdonába ajelen
szerzödés 20. pontja szerint, akkor a Fejksztö ajelen szerzodés alapján automatikusan - minden további
jognyilatkozat nélkül - érvényesíti a 6. 600. 000, - Ft összeg beszámitását a 13. 200. 000, - Ft összegébe. Ha a
Fejlesztő 2018. decemher 31-ig az előzetesen elfogadott tervek alapján nem készül elfizikailag afejlesztési
területeí ellátó, ivóviz- és szennyvizhálózattal, akkor Fefleszto legkésőbb 2019. december 31-ig köteles az
Onkormányzatnak 6. 600. 000, - Ft-ot megfizetni az Onkormányzat 19. 1. pontban meghatározott későbbiekben
felmerulő köilségeit alapul véve. A 2018 december 31 utánfizikailag elkészülö ivóviz- és szennyvízhálózatok
kapcsán a Feflesztő a 6. 600. 000, - Ft összeg beszámitására már nem jogosult. Tekintettel arra, hogy az
Onkormányzatnál a jelen szerzodés 19. 1. pontjában megjelölt költségek as. ingatlanokon történö
felépitmények elkészülte vtán jelentkeznek, a második 6. 600. OOO,- Ft-os összeg az alábbi módon kerül
megfizetésre: Fejleszlő minden év január 10-ig hitelt érdemlő módon nyilalkozatot köteles benyújtani az
Onkormányzathoz afejlesztési területen addig, illetve az elözö évben értékesitett ingatíanok számáról. Ezen
nyilatkozatot először 2017. január 10-ig keü a Fejlesztőnek benyújtania. Ezen nyilatkozalok alapján történik
az ingatlanok utánjáró összeg (azaz 300. 000 Ft/ingatlan) Fejlesztő részéről Önkormányzat részére történS
megfi zetése a nyilatkozat benyújtása szerinti évjanuár 15-ig. A második 6. 600. 000, - Ft, (és igy ajelen és

19. 1. pont szerinti J3. 200. 000, - Ft megfizetésének) véghatárideje 2020. december 31. Ezen időpontra a
Fejlesztőnek az eladásoktól figgetlenül a második 6. 600. 000, - Ft-ot meg ketl fizetnie az Onkormányzat
részére.

"23. 1. A Felek megállapodnak abban, hogy a FejlesztS a 19. 1., 19. 2. és 19. 2. 1. pontjában vállaü
kötelezettségének biztositására és az abban foglaltak teljesitésére a szerződés megkötésével egyidejuleg
13. 200. 000, - Ft erejéiga Majosháza 068/2 hrsz-úingatlanraelsőranghelyűjelzálogszerződéstkötnek. Felek
megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő a 19. 1., 19. 2. és 19. 2. 1. pontjában vállalt
kötelezettségeit nem teljesítí, úgy az Onkormányzat a Jelzálogfogát érvényesítheti, A Felek rögzitik, hogy a
Fejlesztö a Mcyosháza 068/2 hrsz-ú telken is telekalakitást terfez, mely során a lehető legtöbb telek
kialakitására törekszik Az Önkormányzat kijelenti, hogy ezen telekalaküást támogatfa, és az ahhoz szükséges
Jognyilatkozatokat határldőben és ellenérték nélkül megteszi. Az Önkormányzat vállalja továbbá azt, hogy a
jelen pont szerínti telekalakításkor határidSben és téritésmentesen a Majosháza esetében folyamatban lévő
településszerkezetí tervmódositásnak megfelelöen a legtöbb telket eredményezően kialakuló új
telekszerkezetből 2 db, afejlesztő által választott telekre helyezi át a jelzálogjogát, míg a többi kialahiló
telket (már azok kialakításakor) felszabadítja. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra. hogy
amennyiben ajelen szerzödés 19. 2. 1. pontja szerint a Fejlesztő beszámitással, vagy megfizetéssel, illetve az
mgatlcinok érlékesítésekor esedékes és megflzetett összegekkel csökken afejlesztőt terhelo 13. 200. 000,. - Ft
összeg, akkor az Onkormányzat a csökkenéstol számitott 15 napon belul földhivatali átvezetésre alkalmas
módon a "hátralékos összegre" csökkentí az ingatlanokat terhelű jebálogjogát. Azon esetben, ha a
6. 600. 000, - Ft-ra vagy ezen összegnél kevesebbre csökken a Fejlesztöt terhelö hátralék, akkor a Feflesztő
kérésére az Onkormányzaí a kéréstöl számitott 15 napon belül aföldhivatali átvezetésre alkalmas formában
o Feflesztő által választott egy ingatlanra csökkentí Jelzálogfogát, és a másik ingaticmt pedig aj'elzálog/og
alólfelszabadilja."

1. A Felek a Preambulumban rógzített szerzödést, és annak rendelkezéseit jelen szerzödés aláírásával
megerősitik.

2. A Felek a Preambulumban megfogalmazottak alapján az alábbi szerzodést kötik meg egymással. Ajelen
szerzödés szövegét Dunavarsány képviselő-testülete a 143/2015. (K. 22. ) számú döntésével hagytajóvá,
és hatalmazta fel Gergőné Varga Tünde polgánnestert a szerzödés megkötésére.
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3. Jelzálog Jogot Engedö kizárólagos és tehermentes tulajdonosa a Majosháza külterillet 068/2 hrszú
ingatlannak (a továbbiakban ingatlan), mely ingatíant a Jelzálog Jogosult a jelzálog jog teher viselése
szempontjából megfelelö ingatíannak elfogad.

4. Jelzálog Jogot Engedő és jelzálog Jogosultja jelen szerződés aláírásával 13.200.000,- Ft, azaz
tizenhárommillió-kettőszázezer forint erejéig Jelzálog Jogosultja javára jelzálogjogot alapítauak
az ingatlanon a Településrendezési szerződés 23.1. pontjában rögritettek szerint a Jelzálog Jogot
Engedot terhelö összesen 13.200.000,- Ft azaz tizenhárommillió-kettoszázezer forint fizetési
kötelezettségének biztosítása jogcfmmeL

5. Jelzálog Jogot Engedő jelen szerződés aláírásával kifejezetten, feItéteImenteseD és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az illetékes Földhivatal a Jelzálog Jogosult javára
13.200.000,- Ft, azaz tizenhárommillió-kettfiszázezer forint erejéig a Majosháza kulterulet 068/2
hrszú-területre Településrendezési szeraödés 23. 1. pontjában rögritettek szerint a Jelzálog Jogot
Engedőt terhelö összesen 13.200.000, - Ft azaz tizenhárommillió-kcttőszázezer forint fizetési
kfitelezettségének biztosítása jogcünmel jelzálog jogot jegyezzen be a jelen szeraodésben foglaltak
szerint.

6. A Felek a Településrendezési szerzödés keretében megállapodottak alapján a Felek akként állapodnak,
meg, hogy a Jelzálog Jogosultja a jelzálog tárgyát képező ingatlanból azon esetben ha a
Településrendezési szerzödés 23. 1. pontjában foglalt Jelzálog Jogot Engedőt terhelő, és a 23. 1. pontban
foglalt módon t&rténő 13.200. 000, - Ft megfízetésének maradéktalan elmaradása esetén, a fennmaradó
összeg vonatkozásában akielégítésijogát leghamarabb 2021. jmuár 1-én gyakorolhatja.

7. Jelzálog Jogosultja kijelenti és jelen szerződés aláfrásával kifejezetten, feltételmentesen és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanon (bánnilyen) telekalakítások történjenek.
Jelzálog jogosultja kijelenti, hogy amennyiben a telekalakitáshoz a jelen hozzájárulő nyilatkozatát az
illetékes Foldhivatal nem találja megfelelőnek, akkor a foldhivatali kérelemnek megfelelö, fiildhivatali
átvezetésre alkalmas tartalommal, formában és darabszámban, a telekalakftáshoz történő hozzájárulását a
felhívástól számitott 15 napon belül ingyenesen megteszi, és a Földhivatatoak és a Jelzálog Jogot
Engedőnek határidőben átadja.

8. Jelzálog Jogosultja kijelenti és jelen szerzödés aláírasával kifejezetten, feltételmentesen és
visszavonhatatlanul ho2zájárul ahhoz, hogy az ingatlanon történö (bármilyen) telekalakftások esetén a
Jelzálog Jogot Engedö a Majosháza esetében jelen szerződés megkötésekor folyamatbm lévö
településszerkezeti tervmódositásnak megfelelö szabályok szerinti teleknagysági minimum szabályokat
elérő két darab - Jelzálog Jogot Engedő által egyedül kiválasztott - telekingatlanra átjegyezze (azaz
korlátozza) a Jelzálog Jogosultjátiak jelzálogjogát, és így az ingatlanból kialakuló további
telekingatlanolc tehermentesek legyenek. Jelzálog Jogosultja kijelenti, hogy amennyiben a jelzálogjog
jelen pont szerinti átjegyzésére vonatkozó jelen hozzajáruló nyilatkozatát az illetékes Földhivatal nem
találja megfelelönek, akkor a foldhivatali kérelemnek megfelelö, foldhivatali átvezetésre alkalmas
tartalommal, formában és darabszámban a jelzálogjog jelen pont szerinti módon történő korlátozáshoz
(módosításhoz) való hozzájárulását a felhívástól számított 15 napon belül ingyenesen megteszi, és a
Földhivatalnak és a Jelzálog Jogot Engedönek határidőben átadja.

9. Jelzálog Jogosultja kijelenti és jelen szerzödés aláírásával kifejezetten, feltételmentesen és
visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Településrendezési szerződés 19.2. 1.
pontja szerint a Jelzálog Jogot Engedő beszámftással, vagy megfizetéssel, illetve az ingatlanok
értélcesítésekor esedékes és megfízetett összegekkel csökken a Jelzálog Jogot Engedőt terhelő
13.200. 000,. - Ft összeg, akkor az Jelzálog Jogosultja a csökkenéstöl számított 15 napon belül földhivatali
átvezetesre alkalmas módon (és számú okiratban) a "hátralékos összegre" csökkenti az ingatlanokat
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terhelőjelzálogjogát és ezen okiratot a Földhivatalnak és a Jelzálog Jogot Engedőnek határidoben átadja.
Azon esetben, ha a 6. 600. 000, - Ft-ra vagy ezen összegnél kevesebbre csokken a Jelzálog Jogot Engedöt
terhelö hátralék, és a jelen szerződés 7. pontja szerinti telekalakítás megtörtént, akkor a Jelzálog Jogot
Engedö kérésére az Jelzálog Jogosultja a kéréstől számitott 15 napon belül a földhivatali átvezetésre
alkalmas tartalommal, formában és darabszámú okiratban a Jelzálog Jogot Engedő által választott egy
ingatlanra csökkenti jelzálogjogát, és a másik ingatlant pedig a jelzálogjog alól felszabadítja, és ezen
határidő alatt az erre vonatkozó okiratot a Földhivatalnak és a Jelzálog Jogot Engedőnek átadja.

10. Jelzálog Jogot Engedő jelen szerafidés aláírásával kifejezetten, feltételmentesen és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Jelzálog Jogosultja az illetékes Foldhivatalban a
Dunavarsány, 5501-5519 hrsz-ú beépíteden terület, valamint az 5520 hrsz-ú út megnevezésű
ingatlanok vonatkozásában a Telepiilésrendezési szcrzodés 23.2. pontja szerint a
TelepUlésrendezési szerződést megkötésének tényét az Étv. 30.§/A (5) bekezdése alapján a
Fejlesztési Területre - tehát a érintett Dunavarsány, 5501-5519 hrsz-ú beépftetlen terület, valamint
az 5520 hrsz-ú ut megnevezésfi ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadára - az ingatlan-nyilvántartásba
feljegyeztesse. Jelzálog Jogot Engedő a jelen Szerződés aláírásával feltétel nélkiil és
visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fenti jelen pont szerinti ingatlanok
részilletőségére a telepulésrendezési szcrzodés ténye az ingatlan-nyilvántartásba fdjegyzésre
kerüljön.

11. Jelen szerzödésben nem szabályozott kérdések tekintetóben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadók.

12. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a teljesítést érintő vagy
azt befolyásoló körillményekről egymást a tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban is
tajékoztatják. A teljesítés során felmerülő esetleges vitáikat elsődlegesen egymás közötti egyeztetéssel,
és peren kívüli egyezséggel rendezik. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés
valamely része vagy egésze részben vagy egészben semmis vagy érvénytelen, akkor a szerzodés semmis
vagy érvénytelen részei a Felek jelen szerződésben rögzített akaratához legközelebb álló jogszerű
formában hatályosul és érvényesül. Ajelen szerződés semmisséggel vagy érvénytelenséggel nem érintett
részeinek érvényét és hatályát az érvénytelenség és semmisség nem érinti, azok érvényesek és
hatátyosak.

13. Felek kijelentik ismert elöttük, hogy a szerződés Földhivatali benyújtásához csatolni kell NAV B400
nyomtatványt, amelynek kitöltéséért felelösséggel tartoznak.

14. Felek jelen szerzödés aláírásával kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az eljáró ügyvéd a
pénzmosás és a terrorizmus fínanszírozása megelőzéséröl és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI törvény rendelkezései alapján mind az Eladó, mind a Vevők okiratairól fénymásolatot
készítsen és azokban rögzitett adataikat a szerződéssel együtt kezelje.

15. Felek ajelen szerződés aláirásával tanúsitják, hogy öket az eljáró ügyvédi iroda képviselöje a pénzmosás
megelőzéséról és megakadélyceásáról szóló MÜK. szabályzat (a továbbiakban: Pénzmosási Szabályzat)
rendelkezéseivel összhmgban, annak megfelelően azonosította. Felek és az eljáró ügyvédi iroda
képviseloje kijelentik, hogy ajelen szerződés a Pénzmosási Szabályzat III.4. pontja alapján megkövetelt,
a Pénzmosási Szabályzat I. számú mellékletében foglalt nyomtatványon található adatokat tartalmazza.
A Felek a jelen szerződés aláírásával - a jogügyletek biztonságáaak elősegítésével, valamint az
elektronikus aláírás használatával és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 2/2007. (XI. 19. ) számú
MÜK szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 3. 1. d) pontjának megfelelően - tanúsftják továbbá, hogy
az eljáró ügyvédi iroda képviselője tájékoztatta a Peleket a személyazonosság ellenörzés céljáról,
módjáról és tartalmáról, az Ugyvédi közreműködés megtagadásának köteleze é éröl, a Szabályzat 15.
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pontjában megjelölt bejelentési kötelezettségről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok
kezeléséről.

16. Felek ajelen szerzödés szerkesztésével, ellenjegyzésével, továbbá az mgatlan-nyilvántartási eljárásban
és a kapcsolódó hatósági eljárásokban (továbbá a NAV B400-as nyomtatvány Felek kitöltésével és a
nevukben történő aláírásával, de a NAV-os eljárásban nem) Felek nevében történő kitöltésével a
képviseletuk ellátásával, dr. Payrich Andrást (1055 Budapest, Szt. István krt. 19.) megbízzák és
meghatalmazzák. Az okiratszerkesztö ügyvéd a megbízist elfogadja. Felek kijelentik, hogy jelen
szerződés valamennyi általuk lényegesnek tartott kérdést szabályozza, ezért azt egyben tényvázlatnak is
tekintik.

A jelen szerzödést - amely 9 eredeti egymással mindenben megegyező példányban készült 5. számozott
oldalon 16 pontból áll - az azt kötö felek elolvasták az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték,
annak tartalmát, rendelkezéseitjogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt megértették és magukra nézve
kifejezetten elfogadták. Kijelentik a Felek továbbá, hogy a jelen szerzödés szövegezését egyértelműnek és
érthetőnek találják, az akaratukat az okiratszerkesztő ügyvéd helyesen foglalta irásba, és a szerzödés tartalma
nem sérti ajóhiszemuség követelményét és az nem tér el a Felek megállapodására irányadó rendelkezésektől,
és minden tekintetben osszeegyeztethetö a szerződés tárgyával és rendeltetésével, az abban foglaltakat
indokoltnak tartják és ezért mint akaratukkal mindenben megegyezöt, kényszer, és fenyegetésmentesen
szabad akaratukból jóváhagyólag aláirták. Felek tudomisul veszik, hogy jelen szerződés végrehajtásakor
maximálisan kötelesek betartani a jogszabályokat, és tartózkodni kötelesek a jogszabályok megkerillésétől,
azok megsértésétöl, vagy bűncselekmény elkovetésétöl. Az okiratszerkesztö ügyvéd ezen kioktatását
megértették és elfogadták. Felek aláírásukkal elismerik, hogy minden szerződő fél a szerződés eredeti
példányait átvette.

Dunavarsány, 2015. október OS.

Balázsné Meszinger'Tfmea
ügyvezetö

Ma-Dun Investment Kft.
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Aiulfrotf dr. Payrich András, mint az okiratot készítö ügyvéd (1055 Budapest, Szt. István krt 19.) tanusítom, hogy a felek
szerzödést előttem saját kezűleg írták alá, az tartalmában megfelel a felek kinyilatkoztatott akaratának és a hatályos
jogszabályoknak, ekként a szerzödést ellenjegyzem.

Dunavarsány, 2015. október 08.
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1. Felek2015. október8-án"Településrendezésiszerződés"-t(atovábbiakban:Településrendezé i
szerződés) kötöttek egymással, mely szerződést a jelen módosító szerződés aláfrásával
megerősitenek, és azt ajövőben ajelen módosító szerződéssel módosított tartalommal tartanak
fenn maguk részére kötelezően, mely alapján a jelen szerződésmódosítás aláírásával a Felek
között 2015. október 8-án megkötött "Jelzalog Alapitási Szerződés" (a továbbiakban: Jelzálog
Alapítási Szerződés) is a jelen szerződés-módositás szerint módosul, melyet a Felek a jelen
módositó szerzödés aláírásával ugyancsak megerösítenek.

2. Felek 2018. december 21-én módositották a Településrendezési szerzödést, mely módosítást a
jelen módosítás aláirásival hatályon kivül helyeznek, és helyébe ajelen módositást állítják.

3. Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiakra módositjak a Településrendezési szerződés
. 16.2. pontját, hogy "Fentíek alapján az első ütemben a 2018. évben várhatóan

lezárulnak a parcellázási és telekalakitásifolyamatok. Ezt követöen a második ütemben
elöre láthatóan 2019. évben kerül sor a szükséges tervdokumentációk elŐkészítésére, és

az ezek kivitelezhetőségéhez szükséges engedélyek beszerzésére. Afentíek lezárultával
a harmadik ütemben megkezdődnek a közművek és közműhálózatok kivitelezési
munkálatai, - a közlekedési utak, elektromos, közvilágitási, vb, csapadékviz és

szenyvízvezelvezetés, stb. kiépítései - mely munkák ter^ezetten 2020. évben zárulnak. A
negyedik és ötödik ütemben a Fejlesztő etkésziüeti a felépitmények kivitetezéséhez
szükséges tervdokumentációkat, beszerzi a szükséges hatósági és szakhatósági
engedélyeket, nzajd elvégzi a projekt befejező munkálatait, melyek varhatócm a 2021.
évig megvalósulnak, s melyek magába foglalják az ingatlan és felépitinény egyűttes
kialakitásaü."

. 19. 2. 1. pontjának 2. mondatát, hogy "A Felek megátlapodnak abban, hogy amennyiben

a 16. 2. pontban meghatározottah^cik megfelelően legkésöbb 2020. december 31-ig: ü
Felek által előzetesen elfogadotí műszaki ten^ek szeríní a Fejlesztö afejlesztési területet
ellátó, ivóvíz- és szennyvíz-hálózatokkalfizikailag elkészül (a szükséges szakhatósági

eljárások ezen hatándon kivül is lefolyhatnak), és azokat a^Fejlesfíő felajánlotta az

^u ^.^LJL..-^>-S ' ^
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7.

Onkonnányzat tulajdonába a jelen szerződés 20. pontja szerínt, módon megoldotta,
akkor a Fe/lesztő a jelen szerződés alapján automatikusan - minden további
jognyilatkozaí nélkül - érvényesiti a 6. 600. 000, - Ft összeg beszámitását a 13. 200. OOO,-

Ft összegébe."

. 19.2. 1. pontjának 3. mondatát, hogy "Ha a Fejlesztö 2020. december 31-ig az
előzetesen elfogadott tervek alapján nem készül elfizikailag afejlesztésí területet ellátó,

ivóviz- és szemyviz-hálózatfejlesztés, akkor Fejlesztő legkésőbb 2021 december 31-ig
köteles az Onkormányzatnak 6. 600. OOO, - Ft-ot megfizetni az Onkormányzat 19. 1.
pontban meghatározott későbbiekbenfelmerülő költségeit alapul véve. "

* 19. 2. 1. pontjának 4. mondatát, hogy ,, A 2020 december 31. után fizikailag elkészülö
ívóviz- és szennyvíz-hálózat féjlesztés kapcsán a 6. 60Ö.ÖOO,- Fí összeg beszámííására

már nemjogosult.

. 19, 2. 1. pontjának 6. mondatát, hogy "Ezen nyilatkozatot először 2020. január 10-ig
kell a Fejlesztőnek benyújtania.

. 19. 2. 1. pontjának 8. mondatit, hogy , ^4 második 6. 600. 000, - Ft, (és igy ajelen és 19. 1.
pont szermti 13. 200. OOO, - Ft megfizetésének) véghatárideje 2021. december 31.

Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiak szerint módositják a Jelzálog Alapitási Szerződés
. Telepűlésrendezési szerződésre hivatkozó pontjai ajelen módosító szerződés szerinti

tartalommal érvényesek
° a 6. pontban szereplő kielégitési jog gyakorlásának legkorábbi időpontja 2022. január

1. napja lesz.
A jelen módositó szerződéssel nem érintett tartalmak továbbra is érvényesek és hatályosak, és
az eredeti szerzödések ajelen módosító szerzödéstől elválaszthatatlan egységet alkotnak, és a
módositó szerződés szerinti tartalommal értelmezendőek.

Felek a jelen módosító szerzödés megszövegezésével;, ellenjegyzésével és foldhivatali
benyújtásával meghatalmazzák a PAYRICH Ugyvédi Irodát (űgyintézőként dr. Payrich András
György ügyvédet), aki ajelen okirat ellenjegyzésével ezen meghatalmazást elfogadja. Felek és
okiratszerkesztő Ugyvéd ajelen okiratot, mint tényvázlatot is elfogadják.
Ajelen módosító sza'ződésben nem szabályozott egyéb kardésekben a Ptk. és az Etv. szabályai
az irányadók.
A Felek a jelen egy lapon és 2 oldalon szereplő módosító szerződést, mint akaratukkal
mindenben megegyezőtjóváhagyólag és cégszerüen 9 példányban írták alá, melyből 3 példány
az Onkormányzatot, 2 példány a Cél megvalósítóját illet.

Dunavarsány, 2019. október 09.

L. -C^^ft-ftí föy?.'^7;
1 ' Gergöné Varga Tünde dr. Szííágyi Ákos

polgármester jegyző, mint ellenjegyző
Dunavarsány Város Onkormányzata
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Készítettem és elleuj'cgyzem Dunavarsányban, 2019. október 09.
PAYMCH Ügyródi Iroda
dr. Payrich András György ügyvéd
(KASZ szám: 36067002)
1075 Budapest, Madách Imre tér 7. IU/4.
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS JELZÁLOG ALAPITÁSI SZERZÖDÉSEK
3. MÖDOSITÁSA

Amelyet egyrészről
Dunavarsány Város Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utea 18.
adószám: 15730875-2-13
törzskönyvi azonosító száma: 730875
képviseli: Gergöné Varga Tünde polgánnester
továbbiakban: Onkormányzat,

másrészről

Ma-Dun Investment Kft.

székhely: 1089 Budapest, Sárkány utca 7-9., 3. em. 8.
adószám: 24209935-2-13
azonosítók: Cg. 01-09-334463
statisztikai számjele: 24209935-6810-113-13
képviseli: INEO Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(szervezeti képviselő Nagy Márton)
a továbbiakban: Beruházó, mint kötelezettségvállaló, illetve Fejlesztő
felek együttesen említve: felek
kötöttek, az alábbi feltételekkel:

1. Felek 2015. október 8-án "Településrendezési szerzödés" -t (a továbbiakban:
Településrendezési szerzódés) kötöttek egymással, mely szerződést ajelen módosító szerzödés
aláírásával megerősítenek, és azt a jövőben a jelen módosító szerződéssel módosított
tartalommal tartanak fenn maguk részére kötelezően, mely alapján ajelen szerződésmódosítás
aláírásával a Felek között 2015. október 8-án megkötött "Jelzálog Alapítási Szerződés" (a
továbbiakban Jelzálog Alapítási Szerződés) is a jelen szerzödésmódosítás szerint módosul,
melyet a Felek ajelen módosító szerződés aláírásával ugyancsak megerösítenek.

2. Felek 2018. december 21-én módosították a Településrendezési szerzödést, mely módosítást
2019. október 09-én hatályon kívül helyeztek, és helyébe új szöveget emeltek be. Felek
megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés aláírásával ezen 2019. október 09-én kelt
módosítást és így a 2015. október 8-i Településrendezési szerződést és a Jelzálog Alapítási
Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

3. Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiakra módosítják a Telqriilésrendezési szerződés
. 16.2. pontját, hogy "Fentiek alapján az első ütemben 2021. évben várhatóan lezárulnak

a parcellázási és telekalakitási folyamatok. Ezt követően a második űtemben elöre
láthatóan 2021. évben kerül sor a szűkséges tervdokumentációk elökészitésére, és az ezek
kivitelezhetöségéhez szükséges engedélyek beszerzésére. A fentíek lezárultával a
harmadik ütemben megkezdődnek a közművek és közműhálózatok kivitelezési munkálatai,
- a közlekedési utak, elektromos, közvilágítási, viz, csapadékviz és szennyvizelvezetés, stb.
kiépitései - mely munkák tervezetten 2022. évében zárulnak. A negyedik és ötödik
ütemben a Fejlesztő elkészitteti a felépitmények kivitelezéséhez szükséges
tervdokumentációkat, beszerzi a szükséges hatósági és szakhatósági engedélyeket, majd
elvégzi a projekt bejező munkálatait, melyek várhatóan a 2023. évig megvalósulnak, s
melyek magábafoglalják az ingatlan felépitmény együttes kialakításait.

. 19.2. 1. pontjának 2. mondatát, hogy ,, A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a
16. 2. pontbanmeghatározottaknakmegfelelöenlegkésöbb 2022. december 31-ig: aFelek

Gergöné Varga Tünde dr. SzilágyiAkos
Polgármester jegyző, mint ellenjegyzö

Dunavarsány Város Onkonnányzata

Nagy Károly Tibor
ügyvezetö

Ma-Dun Investenent Kft.



által előzetesen elfogadott műszaki tervek szerint a Feflesztő afeflesztési íerületet ellátó
ivóvíz és szennyvíz-hálózatokkal fizikailag elkészül (a szükséges szakhatósági eljárások
ezen határidőn kívül is lefolyhatnak), és azokat a Fejlesztö felqjánlotta az Onkormányzat
tulajdonába ajelen szerződés 20. pontja szerint, módon megoldotta, akkor a Fejlesztő a
jelen szerzödés alapján automatíkusan - minden további jognyilatkozat nélkül -
érvényesíti a 6. 600. 000, - Ft összeg beszámítását a 13. 200. 000, - Ft összegébe. "

. 19. 2. 1 pontjának 3. mondatát, hogy "Ha a Fej'lesztő 2022. december 31-ig az előzetesen
elfogadott tervek alapján nem készül el fizikailag afejlesztési területet ellátó ivóviz és
szennyvíz-hálózat fejlesztés, akkor Fejlesztő legkésőbb 2023. december 31-ig köteles az
önkormányzatnak 6. 600. 000, - Ft-ot megfizetni az Onkormányzat 19. 1. pontban
meghatározott későbbiekbenfelmerülő költségeit alapul véve. "

. 19.2. 1. pontjának 4. mondatát, hogy ,^í 2022. december 31. után Jizikailag elkészülö
ivóviz- és szennyviz-hálózatfejlesztés kapcsán a 6. 600. 000, - Ft összeg beszámitására már
nemjogosult.

. 19.2. 1. pontjának 6. mondatát, hogy "Ezen nyüatkozatot először 2022. január 10-ig kell
a Fejlesztőnek benyújtania-"

. 19.2. 1. pontjának 8. mondatát, hogy ,,A második 6. 600. 000, - Ft, (és igyajelen 19. 1. pont
szerint 13. 200. 000, - Ft megfizetésének) véghatárideje 2023. december 31."

4. Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiak szerint módosítják a Jelzálog Alapítási
Szerződést.

. Települési szerződésre hivatkozó pontjai ajelen módosító szerződés szerinti tartalommal
érvényesek.

. a 6. pontban szereplő kielégítési jog gyakoriásának legkorábbi időpontja 2024. január1.
napja lesz.

5. Ajelen módosító szerződéssel nem érintett tartalmak továbbra is érvényesek és hatályosak, és
az eredeti szerződések ajelen módosító szerződéstől elválaszthatatlan egységet alkotaak, és a
módosító szerződés szerinti tartalommal értelmezendőek.

6. Felek a jelen módosító szerződés megszövegezésével, ellenjegyzésével és foldhivatali
benyújtásával meghatalmazzák a PAYRICH Ugyvédi Irodát (ügyintézőként dr. Payrich
András György ügyvédet), aki ajelen okirat ellenjegyzésével ezen meghatalmazást elfogadja.
Felek és okiratszerkesztö Ugyvéd ajelen okiratot, mint tényvázlatot is elfogadják.

7. A jelen módosító szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az Etv.
szabályai irányadóak.

8. A Felek a jelen egy lapon és 2 oldalon szereplő módosító szerződést, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és végszerűen 9 példányban írták alá, melyböl, 3
példány az Onkormányzatot, 2 példány a Cél megvalósítóját illet.

Dunavarsány, 2021. január... .

Gergöné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos
Polgármester jegyző, mint ellenjegyző

Dunavarsány Város Onkormányzata

INEO Zrt. (szervezeti képviselő
Nagy Márton)

ügyvezetö
Ma-Dun Investment Kft.

Készítettem és ellenjegyzem Dunavarsányban, 2021. január....
PAYRICH Ügyvédi Iroda dr. Payrich András György Ügyvéd (KASZ szám: 36067002)
1054 Budapest, Tűköry utca 3.


