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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa

dunavarsan . hu

L! 24/521-040, 24/521-041, Fax:24/521-056
www. dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám:DV/283-l/2021.

Tárgy:

Javaslat a Dunavarsány, 086/23 hrsz-ú ingatlan

belteriiletbe vonására éstelepülésrendezési szerzodés megkötésére
Tisztelt Képviselo-testület!

A Dunavarsány, 086/23 hrsz-úfejlesztésiterületet SzűcsSándorné(2336 Dunavarsány,Békeutca
11. ), Kocsis István (2336 Dunavarsány, Szabadság utca 16. ) és Dobai Sándor (2336 Dunavarsány,
Csenkesz utca 3.) belterületbe kivánja vonni (7. sz. melléklet) a Dunavarsány Város Onkormányzata
Képviselö-testületének Dunavarsány Epítési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10. ) önkonnányzati
rendelet (a továbbiakban: HESZ) és annak mellékletét képező Szabályozási Terv (a továbbiakban: SZT)
alapján. A belterületbe vonástkövetőena késöbbiekben2 db építési telek, melyeken 1-1 lakóépület4-4
lakással kerül majd kialakításra.
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Szabályozási Ter^ és Településszerkezeti Terv részlet
\

A Gamzisz Kft. (2317 Szigetcsép, Hámán K. utca 28. ) elkészítette 536/2020. munkaszámon a

külterületi mgatlan belterületbe vonási változási vázrajzát (2. sz. melléklet), mely kifejezetten az új
belterületi helyrajzi számot tartalmazza.

A belterületbe vonási kérelemhez benyújtásrakerültek a közműszolgáltatóknyilatkozatai (3. sz.
melléklet), amelyek igazolják, hogy a megfelelő közműellátásbiztosítható, a szeimyvízelvezetés csak
fejlesztéssel oldható meg, továbbá a szükséges szennyvíz kontingens rendelkezésre áll.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXDC. törróny (a továbbiakban: Földtv. ) külön
szabályokat állapít meg a külteriileti ingatlanok belterületbe sorolásának eljárási rendjére. A belteriiletbe
vonásról a Földtv. 9-13. és 15. §-ai rendelkeznek. A Földtv. 15. § (2) bekezdése értelmében külteriileti
termöföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az Onkormányzat terjeszthet elö. A Földtv. 15.
§ (3) bekezdése szerint belterületi, illetőleg beépitésre szánt területi felhasználásra keriilő területek
folyamatosan, atelepülésfejlesztés megvalósításától fúggöen vonhatók belterületbe. A Földtv. 22. § (3)
bekezdése szerint a termöföld belterületbe vonása után járó jámlékfizetési kötelezettség az
Onkormányzatot terheli. Ugyanezen szakasz (4) bekezdés b) pontja elöírja, hogy ajárulék összegének
megfizetése termöfold belterületbe vonásának engedélyezése esetén az engedélyező határozatjogerőre
emelkedését követő 30 napon belül esedékes, az (5) bekezdés pedig kimondja, hogy ajárulék fizetése
alól felmentés nem adható és részletfizetési vagy egyéb kedvezmény sem engedélyezhető.
A fentiek alapján a Földtv. tehát az ingatlanok belteriiletbe vonása esetére az Onkormányzatnak
állapít meg kötelezettségeket - a belterületbe vonást képviselö-testületí döntéshez kötí, elöírja a
belterületbe vont ingatlanok rendezési terv szerinti felhasználását négy éven belül - akkor is, ha az nem
önkormányzati, hanem magántulajdonos kezdeményezésére történík. A belterületbe vont ingatlanok
esetén, a 4 éven belülí tényleges felhasználásra vonatkozó nyilatkozattal az Onkormányzat egyidejűleg
kötelezettséget vállal a belterületbe vont ingatlanhoz vezetö közút, járda, közvilágítás, stb. és egyéb
közművek (csatlakozási pontíg történö) megvalósítására
is, ezek hiányában ugyanis a
településszerkezeti tervben meghatározott cél nem tud megvalósulni. Olyan esetekben tehát, ahol a
belterületbe vonásra magánkezdeményezésre kerül sor a fent említett megállapodás keretében van mód
a kötelezettségek átháritására.
Az épitett kömyezet alakitásáról és védelméröl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A. § -a alapján
"A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési
szerződést (a továbbiakban: szerződés) köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni
szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója). Á településrendezési szerződés
kozigazgatási szerzödésnekminösiil. ".
"A szerződés tárgya lehet különösen azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél
megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél megvalósításának
ba) előfeltételei - az érintett terület elökészitése, ennek keretében a telekviszonyok rendezése vagy
megváltoztatása, a talaj megtisztítása - vagy
bb) következményei - a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések -, és azok
megvalósítása az önkormányzatot terhelné.
A Tulajdonosok nyilatkozatot tettek (1. sz. melléklet) a belteriiletbe vonás során felmerülő
költségek vállalásáról és megfizetéséröl.
Epítési telkek kialakításának feltétele az SZT szerint szükséges közútrész biztosítása, a szükséges
közmühálózat (ivóvíz-, szennyviz- és elektromos vezetékek) és felszíni vízelvezetés terveztetése,,
engedélyeztetése, kiépítése és a meglévö hálózatok szükséges fejlesztésének megvalósítása.
Szilárd útburkolat a Völgy utcában rendelkezésre áll, a közvilágítást szükség esetén fejleszteni
szükséges.
A fentiek alapján a belterületbe vonási eljárás megindításához, Ílletve Földtv. 15. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerintí 4 éven belüli tényleges felhasználás biztosításához, a
késöbbiekben építésí telkek kialakításához településrendezési szerzödés megkötése (4. sz. melléklet)
szükséges.

Határozati "avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló 27/2021.
(I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosítasaról szóló 2011. évi CXXVIH. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva
a) Szűcs Sándorné (2336 Dunavarsány, Béke utca 11. ), Kocsis István (2336 Dunavarsány,

Szabadság utca 16.) és Dobai Sándor (2336 Dunavarsány, Csenkesz utca 3.) (a
továbbiakban: Tulajdonosok) kérelmére a Gamzisz Kft. (2317 Szigetcsép, Háman K. utca

28.) által készftett, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. swmúmellékletét

b)

képező 536/2020. munkaszámú változási vázrajz szerinti tartalommal a Dunavarsány,
086/23 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásához hozzájárulok;
az a) pont szerinti belterűletbe vonási eljárás ingatlan-nyilvántartásban történő
átvezetésének eljárási díja, valamint bármely egyéb felmerülő költség a Tulajdonosokat
terheli;

c)

támogatom az Onkormányzat és a Tulajdonosok közötti, a jelen határozat meghozatalát
segítő előterjesztés 4. swmúmelléklete szerinti településrendezésiszerződésmegkötését;

d)

a belterületbe vonáshoz szükséges kérelmet, az a) pont szerinti valtozasi vázrajzot és a c)
pont szerinti településrendezési szerzédést aláírom.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Polgármester

Az előterjesztést készítette:
MeIIékletek:

Kocsisné SzágerMónikaműszakiügyintézö

1. számúmelléklet: Kérelem

2. számú melléklet: Változás vázrajz
3. számú melléklet: Közműnyilatkozatok
4. számú melléklet: Településrendezési szerzödés tervezet
Dunavarsány, 2021. április 8.
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BeruházásiésMűszakiOsztályútján
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2336 Dunavarsánx, ^ossuth Lajos utca 18.
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tárgy: Kéretem belterületbe vonás iránt

Tisztelt Képviselő-testület!

SzűcsSandomé (lakcim: 2336 Dunavarsány, Béke utca 11. ; anyja neve: Rumi Erzsébet), Kocsis István

(lakcim:2336DunavarsánySzabadságutca16;anyjaneve:RumiErzsébet)ésDobaiSándor(lakcim:2336

Dunavarsány, Csenkesz utea3, anyja neve: JánszkiPiroska) korábban,'iltetve j'elen kérelemhez csatolt
meghatalmazás alapj'áneljárójogi képviselőjeként azalábbiakszerintfordulok a t. Kepviselö-testülethez,

ugyfeteim-."'""'aDu"avarsá"ykülterület086/23hrszalattbejegyzettingatlantulajdonosaiképviseletében

2020.január28. napjan keltmegkeresésemben azzala kérésselfordultam azÖnkonnányzatBeruházásrós

MűszakiOsztályáhozhogyazingatlan-nyilvántartásieljárásmegindításáhozigazolnisziveskedjene^hogy'a
fentiingatlanbelterűletbevonasaéslakóövezettéminősitésenemeltentétesDunavarsányVárosszabályoMsi
tervével éshelyiépitésiszabályaival.

A BeruhazásiésMűszakiOsztály2020.február6.napjánkeltésjelen kérelemhezmellékelttájékozlatása

szerinta hatályosépitésiszabályokszerinta fentiingatlan- a tájekoztatószerinti megkötésekkel - belterületbe

vonhatóés azon épftésitelkek kialakithatóak,

^. tá,l,ék°zt?!.sszerint
a .belterűtetb,e voná.sikérelemhezmellékelniszükségesa PestMegyeiKormányhivatal
tali
Földhiya

Főosztálya altal záradékolt

változási

vázrajzot,

valamint

az

érintett

közmú'szol'gáltatók iga'zolását

arról hogy a megfelelö közműellátásbiztosítható. A záradékoltvázrajz, valaminf a közműszolgáltatók

igazolásainak másolata aj'elen kérelemhez csatolásra került.

Mellékeljük továbbá a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya határozatának másolatát,
amelybena fentiingatlantekintetébena véglegesmáscélúhasznositástengedélyezi.

e!!.k,l'e.t^',?!.e.tte1' azzal. a kéretemmel fordutok a t. Képviselő-testülethez, hogy a Dunavarsány
külterulet086/23hrszalattfelvettingatlanbelterületbevonásairántieljarástmegindítani éslefolytatni
,

szíveskedjenek.

Ugyfeteim képviseletében nyilatkozom, hogy Ügyfeleim készek a fent hjvatkozott táj'ékoztatás szerinti

telepűlésrendezésjszerzödéstmegkötni, azabban ésegyébjogszabályokbanfoglalt kötelezettségüknek

eleget fenni, továbbáa belterűletbe vonással kapcsolatos költségeket megfizetni, illeFve megtériteni.

Bármilyen kérdés, kérés vagy észrevétel esetén állok szlves rendelkezésükre! Együttműködésűket

megköszönvemaradoktisztelettel:
Dunavarsány, 2020, november 8
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Dr. Bóna Balázs ügyvéd

2336 Dunavarsány,Habitatutca 10-12.
+36 20/942 0507, info@bonaugyved. hu
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Gamzisz Kft.

Dunavarsány

A munkavégzö neve

536. /2020.

Munkaszám:

Község, város

Kűlterület

2-867 , 2020

VALTOZÁSI VÁZRAJZ

0^2020

a 086/23 helyrajzi számúföldrészlet belteröletbe csatásához
Szelvényszám: 55-211-213

Méretarány: 1:1000

(4. 12)
.. -*-1'""

s

.

^

086/30

A-*-

i>1-

g"

^

"^

^

Címkoordinéíák

^'

1S

psz.

y

x

41B2 649172 2163BS

*<'
.

:,'.

^

^'

^*
'<p-

Változáselött
Afrészlet

AK

c

jel

műv. ág ;!

ha m

234

086/23

Alrészlet

Q

Helyrajzi
szam

Változásután
Terület

e

7

a

legelfl 6

2149

0.45

b

szántó 7

1486

0. 52

3835

0. 97

Összesen;

Terület

Heiyrajzi
szám
a

4152

jel

műv. ág s

B

W >
kivett
beépitetlen ter

-

ha m
m'
12

13

AK

Jegyzet

M

5

ELMÜ
szolg:81
m2

3635

3635

A változási vázrajz a termőtöld
más céfúhasznosítást

A feltunletett mérelek a helyszlnen mért mérési adalok

engedélyezőjogerös
határozattal együtt érvényes

Készitelte: Szigetcsép 2020. november 13., péntek

A megosztott földrésziet új határpontjai

fakaróval vannak megfelölve.
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f. nq. sz - 4066/18&5

ing.rend.min.sz, : 406G/1995

A helyrajzi sfampzés ésleraietszém/tás helyes. Ez a
keitezé^Íóf száfnftott egy'évig éwényes. későbbi
elSIIa íiézrajzot újraziradélioltatnikell. /
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Budapest, 2020. 05, 06.

Szücs Sándomé
Dunavarsany
Béke utca 11.
2336

Üeylratszám:6301700/DSOHCSOMU/174748/2020/H
Ügyintézfink; Andraseic Gábor

Űgyfélkapcolatszama:100037848731

Tárgy:Elviszolgáltatásinyilatkozat

ELVISZOLGÁLTATÁSINYfLATKOZAT
ingatlan villamos energiávaltorténőelláthatóságáról
Név:

S2ÜCSSándor

Felhasználási hely:

2336 Dunavarsány, Hrsz.: 086/23.

Értesítési cím:

2336 Dunavarsány, Békeutca 11.

Megkeresésére válaszul ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben a megjelölt i"gatlan kis2at'álv°20tt
közterületről, vagy közforgalom számára megnyitott magánútról megközelíthető ésa közcélúhálózat

kiépitésének műszaki vagy jogszabályi akadáiya nincs, abban az esetben az ingatlan az közcélú
hálózatárólvillamos energiával ellátható.

Azellátás igénybevételének részletes műszaki-, pénzügvi- ésegyébfeltételeit hivatalos villamos energia

igénybejelentés eseténTársaságunk műszaki-gazdasági tájékoztatóformájában adjameg.
Tlsztelettel,

ELMŰHálózati Kft.

Hálózatcsatlakozási osztály

TERVEGYEZTETÉSI JEGYZÖKÖNYV

Kelt: 2020. 09. 21.

Muaka megnevezése: Dunavarsíny, Völgy u. OS6/23 hrsz. ingallan gazellitottsaga
Egyeztetö vállala.t: Mag^'ar GázszolgálfcatóKfL GödölIŐiÜzeme
Tutajdonos részéről:

Egyezteto részérol:

Szncs Attila

Bokros Attila

Magsiz Kft. 2100 Godöllo SzabóPál u. 28.
Tel: 28/54S-51S Fax:28/54S-516
odolloama az.hu

A Magiz Kft. GodBUői üzem, raint teruletüeg illetékes gázszolgáltato részérol, hozzájárulunk a targyi
íagatlan belterülefbe vonásához.
Az ingatlan gázellátásajeleu piüanatban nem bíztosított, de az utcábaühúzódikközépnyomású gázelosztó
vezeték, melyrol a felmerülo gízigény, dviekben birtosíthato.

EWE^'n
>2BSSf]os,

Dél-Pest Megyei Vitiközmu
Szolgáltató Zn.
2360 Oyal,

&*

OPMV 2rt.

MAKIO\
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Kordsi út 190.

Közmflelláthatósági nyilatkozaf
Sorszám:

Kérrlniezn (Bltl k'-

Sz^o^ -^TpM-

Név

Ugyinlézö

ocicf&i{ ^(<r

Eiérhetöség(telefonszám, e-mail cím)

S2uc^"''B, -^ , g, g,l-101 (?

í_ & t.

.

Közműegyeztetéstárgya

s ^^

Közműegyeztetéscíme, helyrajzi száma

iuí;ii--<"it'"-t^> C'sc^i, y4<'"i,Oyc / i .'

Kőzműegyeztetés célja:

D tervezés

D használatbavételiengeáély
D bontásien^edély

Esi engedély

D egyéb:. W. ^.. i<?. c!^tt?. l:^l:Ú:..

D útbontási engedély

Dátum: ^oLü). &i<y. ?>c^
Kérelmezö aláírása

DPMV Zrt. tfilti ki;
Ugyfélszolgálati ügyintézö

neve:

MOszakiügyinlézöneve:

áJ.y^. íA. í^A,.

t^^uJ fcf.. L/^'t^.

1. 'Íf. ffitíl'2. .Í:Ótf-?0.

DtL-PtS.T MtL/tl VUMOíMU S;OLtíALTATÖZRT.
2. .......... S.ihllivaIJ.órc'.a-tiiJ....
Adósz.-.in Í3967531-2. 13

Banksz. 'OTP6yal11742300-2obll
34.

A közmiiegyezteté$ tárgyat illetően

1. Vizbekötése:

D megoldotl

JE}megoldhaló

D nem megoldható

Droegoldott

Dmegoldható

D nem megoldható

Megjegyzés/JndokIás:.

2. Csatomabekötése:

Meg]eg}'zés/Jndoklás:,...................................................................................................................

[-] csapadékvíz elvezetósemegoldható:............................,,..,..,,,.................,....,..,...,,....,.,.....................
A megadott adalok tájékoztatójellegüek! A kezelésünkben lcvö kozniüvek kozelíben Bldmunkát csak óvatos kézj

feltarással lehet végezni! Uj 32 mm átmérojűnél nagyobb ivóvlz vezeték és a 160 mm átmérőjűnél nagyobb szennyviz
vezeték bekötéseeseten ajelentkezö vizigényután kozmüfejlesztési hozzájárulástkell fizetni, lakosságikezmBbekotés
eseténa hetyi Önkormány^at,kfizületiközmfibekötéseseténa DPMVZrt.részére.Jelennyilatkozat a kiadástólszámitott
2 évig érvényes.

.. Ft közmüegyezletési díj kifizetve.
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Amelyet egyrészröl
Dunavarsány Város Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13

törzskönyvi azorLosító száma: 730875

képviseli: GergönéVarga Tünde polgármester,
továbbiakban: Onkormányzat,
másrészröl
Szűcs Sándorné

címe: 2336 Dunavarsány, Béke utca 11.
születési neve: Kocsis Erzsébet
an: Rumi Erzsébet

szül idö, hely: Szabadvarsány, 1948. augusztus 29.
adóazonositó: 8298250117

személyi szám: 2-480829-5728
Kocsis István

címe: 2336 Dunavarsány, Szabadság utca 16.
születési neve: Kocsis István
an: Rumi Erzsébet

szül idö, hely: Dunavarsány, 1949. szeptember 19.
adóazonosító: 8302111163

személyi szám: 1-490919-2271
és

Dobai Sándor

címe: 2336 Dunavarsány, Csenkesz utca 3.
születési neve: Dobai Sándor
an: Jánszki Piroska

szül idö, hely: Szentes, 1966. december 14.
adóazonosító: 8365063786

személyi szám: 1-661214-4979
mint kötelezettségvállaló fejlesztök, a továbbiakban: Cél megvalósítója,

felek egyűttesen említve: Felek, kötöttek, az alábbi feltételekkel:
EIőzmények
1. Az Önkormányzat Képviselő-testűlete a ......, 2021. (....... ) számú határozatával

GergonéVargaTünde dr. SzilágyiAkos
polgármester
Jegyzö,mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Onkormányzata
Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2021. április....:

Szucs Sándorné
Kocsis István
Cél megvaIósítója/Fejlesztö

DobaiSándor

2. A Cél megvalósítója
ingatlamiak:

tulajdonosa

a belterületbe vonással érintett Dunavarsány,

Ingatlan (hrsz)

Tulajdonos

086/23

Szűcs Sándomé(címe: 2336
Dunavarsány, Béke utca 11.)
Kocsis István (címe: 2336
Dunavarsány, Szabadság utca

Teljes teriilet/
Fe'lesztésiterület m
3635 m2

086/23 hrsz-ú

Művelési ág
legelő, szántó

16.)
Dobai Sándor (címe: 2336
Dunavarsán , Csenkesz utca 3.)
2. 1. A fenti ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) hatályos, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjajelen szerzödés
1. számúmellékletét képezi.
A szerződéscélja
3. A 086/23 hrsz-ú fejlesztési területet a Cél megvalósítója belterületbe kívánja vomii a Dunavarsány Város
Onkormányzata Képviselö-testületének Dunavarsány Epítési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.)
önkonnányzati rendelet (a továbbiakban: HESZ) és annak mellékletét képezo Szabályozási Terv (a
továbbiakban: SZT) alapján. A belterületbe vonást követően a későbbiekben 2 db épitési telek kerül
majd kialakftásra.
4. Az Onkormányzat, mint települési önkonnányzat - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXK. törvényben rögzített Onkormányzati feladatai ellátása körében - az Epített kömyezet
alakításáról és védelméröl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A. § -a alapján jelen szerzödéssel

településrendezési szerzödést köt a Cél megvalósftójával arra vonatkozóan, hogy a Szerződésben
meghatározott azon településfejlesztési feladatokat, amelyek a jelen szerzödésen alapulva elsősorban a
fejlesztés megvalósításáboz kapcsolódnak, és amelyek egyébként a terület fejlődésével az
Onkormányzatot terhelnék, a Cél megvalósitója fcizárólag saját költségén megvalósitsa.
A szerzodés tárgya
5. Ajelen szerzödés tárgya azon kölcsönös kötelezettségvállalások rögzítése, amelyek szükségesek a 3. és
4. pontban meghatározott célok megvalósításához.
6. A Cél megvalósítója kötelezettséget vállal, hogy a belterületbe vonással érintett Dunavarsány, 086/23
hrsz-ú ingatlant HESZ és SZT szerinti Lke-SZ-4 kertvárosisas lakóövezetben létesíthető épitési telkek
kialakitása, lakóépületek létesítése céljára (településrendezési cél) 4 éven belül ténylegesen fel kívánja
használni, mely telqiülésrendezési cél megvalósításának feltétele:
a) szükségesen, de nem elégségesen saját költségen az ingatlan belteriiletbe vonása, továbbá
b) saját költségen az épitési telek kialakitásához az SZT szerint szükséges közútrész -mely a
Völgy utca 20 méterre történö szélesítését szolgálja- biztosítása, az önkormányzat részére
térítésmentesen történö átadással,

c) az építési telek kialakításához szükséges közműhálózat (ivóvíz-, szennyvíz- és elektromos
vezetékek) terveztetése, engedélyeztetése, kiépítése és a meglévö hálózatok szükséges
fejlesztésének megvalósítása az SZT szerint és mmdenkor érvényes építési szabványoknak
megfelelöen;
d) saját költségen az építési teldc kialakításához szükséges felszíni vízelvezetés terveztetése,
engedélyeztetése, kiépítése;

Gergőné Varga Tünde
dr. SziÍágyiAkos
polgánnester
jegyző, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Onkormányzata
Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2021. április....:

Szűcs Sándorné

Kocsis István

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Dobai Sándor

e) közvilágftási hálózat bővítése szükségszerűen, a meglévő közvilágítási hálózatba történő
bekapcsolással.

7. Cél megvalósítója tudomásul veszi, hogy amennyiben a 6. pont b)-e) alpontban vállalt kötelezettségek
megvalósitásához öiikormányzati tulajdonú ingatlan igénybevétele is szükséges, úgy arra a Cél
megvalósftójánakkizárólagaz Onkormányzat tulajdonosi hozzájárulásaalapjánvan lehetösége.
8. Önkormányzati ingatlant érintő építési tevékenység/épftés esetén az önkormányzati ingatlanokon
megvalósult közműveket (ivóviz és szennyvíz tekintetében) a Cél megvalósítója köteles külön
megállapodásban térítésmentesen az üzembe helyezési engedélyek véglegessé válását követöen az
Önkormányzattulajdonába adni teljeskörű műszaki dokumentációval együtt.
9. A 6. pont a)-e) alpontjai szerint vállalt kötelezettségek Cél megvalósítója általi átvállalása a 6. pont
szerinti cél megvalósításának elöfeltételei, és a jelen szerződésben kikötött és vállalt kötelezettségek,
valamint a megvalósulótelepülésrendezésicél közöttközvetlen összefíiggés áll fenn.
10. Felek rögzítik, hogy a termőföldvédelméröl szóló2007. évi CXXIX. törvény 15. § (1) bekezdése szerint
termőfold belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az Onkormányzat terjeszthet elo.

11. Felek a jelen szerződést vz. I.-10. pontokra figyelemmel az ingaüan belterületbe vonása, a kialakuló
építési telkek közművesítése, lakóépületeklétesítése érdekébenkötik.
A területrendezéssel kapcsolatos feladatok

12. A Felek rögzítik, hogy ezen szerződés számítási alapjául létrehozható maximális fejlesztési lehetőséget
veszik célként alapul, amely a Cél megvalósítója által 2020. november 17-én benyújtott kérelem,
valamint a 2021. január 7-én meghatározottak szerint a következő:
12. 1. telekalakítással a fejlesztési terület megosztásra keriil, ígykialakul2 dbtelek.

12. 2. prognosztizált max. épithető és kialakítható lakás száma épitési telkenként: 4 db.
12. 3. a lakófankciót kiszolgáló gépjánnű tároló helyek a beépítésre szánt ingatlanokon belül kerülnek
kialakításra

13. Az Önkonnányzatkötelezettséget vállal arra, hogy a telepillésrendezési szerződésaláírásától számított 30
napon belül megindítja a belterületbe vonási eljárást a Pest Megyei Komiányhivatal Ráckevei Járási
Hivatal Földhivatali Osztályánál, valammt a jogszabályoknak, más hatósági előírásoknak megfelelö
fejlesztési célok elérése érdekében a tervezövel, szakhatóságokkal együttműködik a hatáskörébe tartozó
kérdésekben.

14. A fejlesztés következtében az Onkormányzatot terhelő esetleges jelen szerzodésben nem rögzített
többletköltségeket a Cél megvalósítója köteles átvállalni.
Egyéb megállapodások

15. Cél megvalósítója az ingatlan belteriiletbe vonásának minden költségét (eljárási és átvezetési
költségek/díjak, valamint földvédelmijárulék) viseli.

16. Cél megvalósítója vállalja, hogy a felmerülö hatósági díjakat a kérelem benyújtásakor vagy legkésobb a
Földhivatal hiánypótlásárahatáridőben megfízeti az Onkormányzat helyett, vállalja továbbá, hogy a
megállapított foldvédelmi jámlékot a Földhivatal határozata szerint az Onkormányzat helyett
határidőben megfizeti. A járulék teljes összegének megfizetése termőföld belterületbe vonásának
engedélyezése esetén az engedélyező határozat véglegessé válásátkövetö 30 napon belül esedékes.

Gergó'né Varga Tünde
dr. SzíIdgyiAkos
polgármester
jegyző, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Onkormányzata

Ellenjegyzem: Dunavarsány,2021. április....:

Szűcs Sándorné

Kocsis István

Cél megvalósítója/FeJlesztö

Dobai Sándor

17. Cél megvalósítója jogosult az eljárási díj, valamint a várható földvédelmi járulék összegét az
Onkormányzat OTP BankZrt-nél vezetett 11742180-15393197 számú számlájára elözetesen átutalní (a
közlemény rovatban a jelen szerződés ügyiratszámát meghivatkozva), mely esetben - amennyiben a
rendelkezésre bocsátott összeg az előírt befízetésre fedezetet biztosít - az Onkormányzat az átutalt
összeg terhére teljesiti a belterületbe vonással összefuggésben felmerült hatósági dij valamint a
foldvédelmijárulék megfizetését.
Amennyiben a Cél megvalósítója által elözetesen rendelkezésre bocsátott összeg az elöírt befízetésre
fedezetet nem biztosít, úgy a Cél megvalósítója köteles a hiányzó összeget olyan idöben átutalni az
Onkormányzat számlájára, hogy a befizetés az elői'rt határidőben teljesíthető legyen.
18. Cél megvalósítója tudomásul veszi, hogy a hatósági díjak vagy a megállapított foldvédelmijárulék meg
nem fizetése, vagy határidöben történö meg nem fízetése esetén az Onkormányzat mindenféle
kártalanitási vagy kártérítési kötelezettség nélkül jogosult a kérelemtö) elállni, vagy az engedélyezett
belterületbe vonás esetén a fekvéshatár-változásnak az mgatlan-nyilvántartásban történö átvezetésére
irányuló kérelem benyújtását megtagadni, a már benyújtott kérelmet visszavoimi.
19. Cél megvalósítója a belterületbe vonás iránti kérelem esetleges elutasítása esetén sem jogosult az
Onkormányzattal szemben kártalanítási vagy kártérítésÍ Ígény érvényesítésére.
20. A Cél megvalósítója vállalja, hogy a 086/23 hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárás során, a hatályos
SZT szerint kialakuló útrészt téritésmentesen átadja az Onkormányzat tulajdonába a telekalakítási
eljárással egyidoben. A Cél megvalósitója vállalja, hogy az útrész kialakitáshoz és az ingatlannyilvántartáson való átvezetéshez szükséges dokumentációt és szerzödést elözetesen elfogadásra és
Onkormányzat részéröl valójóváhagyásra benyújtja.
21. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés sikeres teljesülése érdekében folyamatosan
együttműködnek. Az együttmuködés soránjognyilatkozat-tételrejogosultak:
a) a Cél megvalósítója részéröl: Dr. Bóna Balázs ügyvéd (2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12., +36-

20-9420507).
b) az Onkormányzat részéröl: Dunavarsány Város Onkormányzatának felhatalmazása alapján Gergöné
Varga Tünde polgármester
22. A Cél megvalósítója kijelenti, hogy ajelen szerzödés aláírására a szükséges jogosultsággal rendelkezik.
A Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésekor kényszer,
fenyegetés hatása alatt nem álltak, tévedésben nem voltak, a szerződésböl az egyes feleket terhelő
kötelezettségeket és ílletö

iogosultságokat telieskörüen meeismerték és meeértették. A

Cél

megvalósítója rögzíti, hogy az általa ajelen szerződésben tett nyilatkozatok egybehangzó és teljes valós
akaratukat tartalmazza, részükröl rejtett indok vagy titkos fenntartás nem áll feim, az ingatlannal
kapcsolatos rendelkezésijoguk nem korlátozott.
A jelen szerződés benyújtása és a felmerülő költségek viselése az illetékes foldhivatal felé a Cél
megvalósítójának a kötelezettsége.
Szerzödö felek meghatalmazzák dr. Várhelyí Péter ügyvédet (Cím: 1118 Budapest, Köbölkút u. 8. ),
hogy a jelen településrendezési szerzödést elkészítse és ellenjegyezze, és a Feleket az illetékes
földhivatal elött képviselje.
23.

Szerzödő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerzödés megkötésének tényét az Etv. 30. §/A (5)
bekezdése alapján a Fejlesztési Területre - tehát az érintett Dunavarsány, 086/23 hrsz-ú ingatlan 1/1

Gergöné Vargu Tünde
dr. SzílágyiAkos
polgármester
jegyző, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Onkonnányzata
Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2021. április....:

Szffcs Sándorné

Kocsis István

Cél megvalósítója/Fejlesztö

DobaiSándor

tulajdonÍ hányadára - az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetik. A Cél megvalósítója a Szerzödés
aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fenti ingatlanra a
településrendezési szerzödés ténye az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzésre kerüljön. Jelen Szerződés a
településrendezési szerzödés megkötése tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzésének alapjául
szolgál. Az Onkormányzat vállalja, hogy a településrendezésÍ szerzÖdés megszünését követö 15
munkanapon belül kezdeményezi az ingatlanügyí hatóságnál a feljegyzés törlését.
24.

megállapi'tják, hogy a fejlesztési terület művelési ágának átsorolására sor kerül. A
Felek rögzítik azonban, hogy ezen esetleges változások jelen Szerzödésben rögzített kötelezettségeíket
nem érintik és így az mgatlan fejlesztése során a Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Felek kölcsönösen

25. A Szerzödő Felek vállalják, hogy a jelen Szerződés céljainak megvalósftása érdekében
együttműködnek és e célok megvalósítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket
megfelelö idöben - saját döntéshozatali eljárásuknak megfelelően - megteszik, illetve az Onkonnányzat
a szükséges határidöben az eljárásokat lefolytatja.
26. A Szerzödö Felek vállalják továbbá, hogy - különös tekintettel a mindenkor hatályos számviteli
szabályok betartására - a jelen Szerzödés teljesítése érdekében szükséges további szerzödéseket, azok
szükségessé válásakor születö megállapodásuknak megfelelöen haladéktalanul megkötík, feltéve, hogy
a jelen Szerzödés vagy jogszabály alapján kötelezettségüket képezi, abban megállapodnak és a
megkötendö szerzÖdés teljes mértékben összhangban álljelen Szerzödés rendelkezéseivel.
27. A jelen Szerzödéssel kapcsolatos, a Szerzödő Felek közti vagy valamely Fél részére adandó minden
értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet a hivatalos irat kézbesítésére
vonatkozó külön szabályok elöírásainak megtartásával. Ha az iratot annak tértivevénnyel történő
kézbesítése esetén az értesített az átvétel megtagadása miatt, illetve a postai értesítés ellenére nem vesz
át, úgy a második kézbesítési kísérlet napját követő ötödik munkanapon - ellenkező bizonyításig - a
küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni.
28. A Szerzödésből származó jogok és kötelezettségek a Szerződő Felek általános, egyetemleges
jogutódjaira változatlan tartalommal szállnak át. A Cél megvalósítója többjogutódja esetén ajogutódok
felelössége egyetemleges, amennyiben az Onkormányzat és az esetlegesjogutódok másként meg nem
állapodnak.
29

Szerzödő felek megállapodnak, hogyjelen megállapodásban Tulajdonos által vállalt kötelezettségek a
Fejlesztési Terület tekintetében az Ingatlanok mindenkori tulajdonosait terhelüí. Tulajdonos vállalja,
hogy az Ingatlanok, vagy azok egy részének - bármilyen jogcimen történő - átruházásajogutódlásnak
minősül, és ez esetbenjelen szerzödés szerinti kötelezettségeket Tulajdonos köteles az új tulajdonosra
átruházni, illetöleg kizárólagosan ezen kötelezettségek áh^állalásával lehetséges az Ingatlanok
tulajdonjogának átruházása, függetlenül az átruházásjogcímétől.

30. A Cél megvalósítója az Onkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződésben vállalt
kötelezettségei tekintetében harmadik személlyel nem köthet részbeni vagy teljes kötelezettség-, illetve
tartozásátvállalásra és/vagy teljesítésátvállalásra vonatkozó megállapodást.
31.

Ha a Szerződés a Szerzödö Felekre hivatkozik, ez magában foglalja a Szerzödö Felek egyetemleges
vagy szingulárisjogutódjaira való hivatkozást is.

32.

A Szerzödésben foglalt és az e Szerzödéssel összefüggö információk, valamint a Szerzödéssel
kapcsolatban a Szerzödö Feleknek egymásra vonatkozóan tudomásárajutott információk - amennyiben
a magyar jog kötelezöen érvényesülö szabályai másként nem rendelkeznek - űzleti titoknak
minösülnek, és mint ilyenek részesülnekjogi védelemben.

Gergffné Varga Tünde
dr. SzilágyiAkos
polgármester
Jegyzö, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Onkormányzata
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33. Ajelen szerződésbennem szabályozott egyébkérdésekbena Ptk. ésaz Etv. szabályai az irányadók.
34. A Felek kötelezik magukat arra, hogy az esetleges jogvitáikat igyekeznek békés úton rendezni,
amermyiben ez nemjáma eredméimyel, abban az esetben ajogviták eldöntésére - értékhatártól fuggően
- kikötik a Ráckevei Járásbiróság,illetve a Budapest KömyékiTörvényszékilletékességét.
35. Ha a Szerződés valamely rendelkezése a magyarjog alapján érvénytelen, jogszabálysértő vagy bírói
úton kikényszeríthetetlen, akkor a Szerződés csak a jogszabálynak ellentmondó, érvénytelen illeWe
bírói úton kikényszerithetetlen részben válik érvénytelenné, és mindez nem érinti a megmaradó
rendelkezések érvényességétés hatályát kivéve, ha a Szerződésaz érvénytelen rendelkezés hiányában
értelmezhetetlenné, vagy érthetetlenné válna.

36. A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindeaben megegyezot, - az Önkormányzatrészéről
eljáró Polgármester a Képviselő-testület 2021. április..... napján hozott ..... /2021. (..... ..... ) számú
határozata felhatalmazásával - jóváhagyólag és cégszerűen 8 példányban írták alá, melyböl 3 példány
az Onkormányzatot, 5 példány a Cél megvalósítóját illet.
Dunavarsány, 2021.

Dunavarsány, 2021.
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