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ELOTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének

2021. július 13-ai nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/460-6/2021. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány 061/10 hrsz-ú önkormányzati
úton tervezett ivóvíz- és szennyvízhálózat bövítés
elfogadására, településrendezési szerzodés aláirására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gallina Bemadett, mint a tulajdonosi közösség megbízottja (továbbiakban: Megbízott, cím: 1203
Budapest, Viola u. 3.) a Dunavarsány Epítési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10. ) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: HESZ) és annak mellékletét képezö Szabályozási Terv (l. sz. melléklet)
alapján Kre-0-2jelű beépi'tésre szánt rekreációs különleges területen elhelyezkedo Dunavarsány, Sziget
sor 4104/2-4, 4105/1-2, 4106/2, 4107/3-5, 4108/1-5, 4109/1 hrsz. alatti ingatlanok közműellátásához
ivóviz- és szennyvízvezetékek kiépítését kezdeményezi. Az ingatlanok közműellátása ivóviz és
szermyvíz tetíntetében jelenleg nem biztosított, fejlesztését hálózatbővftéssel a Tulajdonosok saját
költségen valósítják meg. A településfejlesztési célok megvalósításához kapcsolódóan az ivóvíz- és
szennyvízhálózat bovítésen kívül a 061/10 helyrajzi számú helyi közút stabilizálása és az érintett
ingatlanok elött közvilágítás kiépítése történik meg. Telkenként 1 db lakás építése tervezett.

A Megbízott csatolta Kiss Judit (2335 Taksony, Keleti Ágnes u. 8.) tervezö által készi'tett vízjogi
létesítési engedélyezés tervdokumentációt, valamint a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.
(továbbiakban: DPMV Zrt. ) által kiadott "TERVEGYEZTETÉS - ÜZEMELTETŐ1
NYILATKOZAT"-ot (2. sz. melléklet). A DPMV Zrt. nyilatkozata értelmében az igényelt
ivóvízmennyiséget a települési hálózat biztosítani képes, az igényelt szennyvízmennyiség kontingenst a
meglévö hálózat képes befogadni és a szükséges tisztitókapacitás rendeLkezésre áll; illetve a tervben
foglalt műszaki tartalommal egyetértenek. Az ivóviz- és szennyvizhálózat bővitésével 15 db ingatlan
ellátása történik meg. Az ivővíz- és szennyvízhálózat bövítése a Fövárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35100/4991/2021.ált. számú határozatával kapott
épftési engedélyt.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCK. törvény 8. § (1) bekezdése alapján "az
ellátásért felelössel viziközmíi-üzemeltetésijogviszonyban nem álló beruházó a víziközmű létrehozására
irányuló beruházást az ellátásértfeleló's elözetes jóváhagyásával valósíthat meg. Ha a viziközmíí nem
állami vagy önkormányzatí beruházásban jön létre, a beruházó a viziközmű tulajdonjogát a víziközmű
üzembe helyezésének idöpontjában az ellátásért felelösre átruházza. Az átruházásról afelek szerzödést
kötnek. "

Az Onkormányzat a HESZ-ben rögzített célok megvalósitása érdekében - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDC törvényben rögzített önkonnányzati feladatok ellátása
körében - az Épftett kömyezet alakitásáról és védelméröl szóló 1997. évi LXXVIII. ty. (a
továbbiakban: Etv.) 30/A. §-a alapján településrendezési szerzödést (a továbbiakban: TRSZ) köthet az
Ingatlantulajdonosokkal arra vonatkozóan, hogy a TRSZ-ben meghatározott azon településfejlesztési
feladatokat, amelyek a szerzödésen alapulva elsösorban a fejlesztés megvalósításához kapcsolódnak, és
amelyek egyébként a terület fejlödésével az Önkormányzatot terhelnék, a Tulajdonosok kizárólag saját
költségen megvalósítsák.



A HESZ 24. § (2) és (3) bekezdése alapján a tervezőnek/kivitelezőnek a közművek műtárgyainak
és építményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lennie a településképi megjelenésre, a
kömyezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag), a közműhálózatokhoz valő hozzáférhetőségre. A
közművesítésre keriilő területen telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési
helyekkel csatlakozni.

A 061/10 hrsz-ú önkormányzati úton, a Dunavarsány, Sziget sor 4104/2, 4104/3, 4104/4, 4105/1,
4105/2, 4106/2, 4107/3, 4107/4, 4107/5, 4108/1, 4108/2, 4108/3, 4108/4, 4108/5, 4109/1 hrsz. alatti
ingatlanok közműellátásának - vízellátásának és szennyvízelvezetésének - kiépítésére, a kiépítést
követöen téritésmentes önkonnányzati tulajdonba adásáról szerződés megkötése szűkséges a fentebb
felsorolt településfejlesztési célok megjelölésével.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati "avaslat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) támogatja a Dunavarsány, 4104/2-4, 4105/1-2, 4106/2, 4107/3-5, 4108/1-5 és 4109/1 hrsz-

ú ingatlanok tulajdonosai által kezdeményezett, a jelen határozat meghozatalát segítő
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti Településrendezési szerződésben foglalt
településfejlesztési célokat;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti településrendezési szerződés aláírására
a jelen határozat meghozatalától számított 30 napon belül, valamint a további szükséges
intézkedések megtételére, illetve felkéri a Polgármestert, hogy a döntésról értesítse a
Fejlesztőket.

Határidő:

Felelős:
azonnal

Polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Győri Hajnalka műszaki ügyintéző

Mellékletek: - 1. sz. : Szabályozási Terv részlete
2. sz. : Nyilatkozat - DPMV Zrt.

- 3. sz. : Településrendezési szerzödés tervezet

Dunavarsány, 2021. július 6.

GeijéoAe V?rgd Itf^e
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DPMVZRt.

Dél-Pest Megyel Vfziközmű

Szolgóltató Zrt.

2360 Gyál,
Körösi<itl90.
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Kiss Judit tervezfi

2335 Taksony, Keleti Ágnes utca 8.
e-maa:kiss. 'udit tervconsult. hu

Dctatószám:

Taraxi Dunavarsány, Sziget sor HRSZ:4104/2-4106/2 és 4107/3-4109/1 sz, alatti ingatlanok vízellátása és
szennyvízelvezetése engedélyezési tervdokumentáció.

TERVEGYEZTETES - ÜZEMELTETŐI NYtLATKOZAT

Tisztelt Tervező!

Mennyiségi és nyomás igényüket a vízikozmű hálózat rendelkezésre álló kapacitásának mértékéig
biztosítjuk.

A kérelemben szerepelö vezetékek megyalósításához, a benyújtott tervdokumentáció CTervszám: P-U-124)
alapjan, valamint a megadott műszaki adatokat is fígyelembe véve Társaságunk az alábbi feltétdekkel jai
hozzá:

1. Az igényelt ivóvizmennyiséget a települési hálózat biztosítani képes.
2. Az i?ényelt szennyvizmennyiseg kontingenst a meglevő hálózat képes befogadni és a szükséges

tisztító kapacitás rendelkezés fll.
3. A tervben foglalt műszaki tartalonunal egyetértűnk.

Kikötéseink:

4. FeUiíyiuk a figyelmet, hogy a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCDÍ. torvény 8. § (1)
bekezdése értelmeben: Az ellátasért felelőssel víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban nem álló
beruházó a víziközmű létrehozására irányuló beruházást az ellatásért felelös előzetes
jóváhagyásáyal yalósfthat meg. Ha a víriközmű nem állami vagy önkonnányzati beruházásbanjön
étre: a bCT"házó avíziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az

ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötoek.'

5. A meglévő és létesülö szennyvízelvezető hálózatba a csapadékviz elvezető hálózat nem köthető bele.

6. Belső vízvezeték hálózat (saját tennelésű kutak vízhálózata) semmilyen módon nem köthető össze
a közüzemi hálózattal.

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281
Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518

Web: htt .7/wuvw.d mv.hu
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7. Az elválasztott rendszerű közcsatoraába bocsátott szennyvíz minőségének a 220/2004. fVII. 21.)
Konn. rendelet alapján a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében - 'az egyéb
befogadóba való közvetett bevezetés esetére - előírtakat ki kell elégitenie. Amennyiben ez az
üzemeltetés során nem teljesiil - a kibocsátott szennyviz szennyezettsége a küszöbértékeket
meghaladja - a hatályos rendeleteknek megfelelő minöség elérését meg kell valósítani. Amennyiben
a közcsatomába bocsátott szennyviz minősége nem felel meg a fenti rendeletben előírt
küszöbértékeknek, úgy a Szolgáltató a Hatóságnál csatomabi'rság kiszabását kezdeményezheti.

8, Amennyiben az építés során váratlan (havária) esemény történik - amely befolyásolhatja a
lcözcsatomdba elfolyó szennyviz minőségét vagy a vízszolgáltatást - azt Táisaságunknak
haladéktalanul bejelenteni szükséges.

9. Társaságunk a közcsatomába bocsátott szeimyvlz minőségét előzetes bejelentés nélkül ellenörzi.

10. A munkálatok megkezdését és befejezését Társaságunk Dunavarsányi Üzemigazgatóságának be
kell jelenteni.

11. A Munkakezdési Utkezelöi Ho^rijárulást (útburkolat-bontási engedélyt) a létesités helye szerinti
illetékes Önkonnányzat Műszaki Osztályától kell kémi, és a közműegyeztetett tervekkel egydtt,
helyszim ellenőrüaknek másolatban át kell adni.

12. A munkálatokat a DPMV Zrt. általjóváhagyott terv szerint kell elvégezni.

13. A törzshálózat kivésése, megfürása, a bekötővezeték fektetése, valamint bekötése, csak helyszíni
ellenörünkjelenlétében végezhető el.

14. A kiásott munkaáricot, az abban fbglalkoztatottak biztonsága érdekében, a foldbeomlas veszélye
miatt tí kell dúcolni.

15. A munkaterületet a 20, 1984. (Xll. 21. ) KM sz. r. 14. §-a szerint kell körülhatárolni és kivilágítani.

16. A csatomaépítést nyíltárkos építés mellett abefogadótól Idindulva kell kezdeni.

17. A bekötövezetéket úgy kell megépíteni, hogy az statikailag szilári, vízzáró, koirózióálló és legalább
50 évig rendeltetésszerűen használható legyen.

18. A munkálatok megkezdését és befejezését Tdrsaságunknak 8 nappal elöbb, előre be kell jelenteni.
19. A közművekben okozott kár a kivitelezöt terheli.

20. Vezetékeink keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi fBldmunka végezhető,
ahol vezetékeink keresztezését sajtolással, fürással kivánják megoldani, ott a tárgyi útátfürisokkal
kapcsolatban részletterveket kell benyújtani jóváhagyásra amiak megkezdése előtt. A
keresztszelvényen fel kell tüntetni a mélységeket és védőtávolságokat.

21. Szakfelügyeletet írasban kell megrendelni a Dunavarsányi Üzemigazgatóságunktól
(Ugyfelszolgüat: 2335 Taksony, Rákóczi F. u. 2/B., Telefon: 29-340.010/544, e-mail:
taksony.ugyielszolgalat @dpmv.hu) a kivitelezés megkezdése elött két héttel.

22. Bizonytalan nyomvonalú vezetékeink feltárása a kivitelezés megkezdésekor minden esetben
S2ükséges. A vezetékünk pontos bemérése érdekében kérjük a feltárás megkezdése előtt 1 nappal

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281
Tetefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518

Web: http://www. dDmv. hu
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T4S?S^X^Sn i sziveskedjenek (^ezi^v. hue-nzan címen, valanunt a

23'^lmÍben. megIévoföldalatti. tű2csaPU>ka tervezett nyomvonal vonalába esik, úgy azt a
beruházás terhére kivitelezett íöldfeletti kivitelűre kell átépiteni'." """ ' '"""'

24"csapadél"S. elvE!!tésCTe SZOIBá10 árok' szikkasztókút vezetékeink fölött nem épülhet, az árok
nyomvonalába eső tfizcsap, közkút esetén azok áthelyezését vagy^'éiokme^akí^k^k"

25. Avezetékünk fölé esö zöldfelületekre max. 50-60 cm magasra növő növények ültethetők.
26. A föld visszatöltése előtt a munkálatokat műszaki ellenőritnknek vizsgálat céljából be kell mutatni.
27. Az Epítkezés soran jelentkező talajvizet, rétegvizet közcsatomába vezetni tilos
2S- ̂ p!téssel ̂ n"tettfed!apokatszabványban előírtakkal "egegyező módon, az út teherbírásának

a burkolat szintjére kell emelm.

29\A?. -utburkolatol,az eredeti állaP°t"ak megfelelően kell helyreállftani, amiról a kivitelezö a
Munkakezdési Ütkezeloi Hozzájárutós feltétetei szerint kötelesgondoskodni"

3a Mmde"eloíráslmk betartása me"ett' a szennyvízelveztő vezeték kiépítése alatt és az azt kö^
,évl". be!"l..bekövedcező vezeték sérülés wetém - ""ennyiben~az"a~SMnnyv'ízeI^ztö"w^k

i vissza - azért a szennyvízelveztö vezeték kiépítését végző' kivitelezőa fefelős"
3LSró'lyemke"L. nyomvTalluAon foldet . tárolni méS ideiglenes jeUeggeI sem lehet.

^relvé"yeuA,esetében a lm"denko" raegközelítés és működtetés'lehetőségé^anim^éddme't
)san biztositani szükséges

32'Avezeték lavitelezéséta csatolt mdlétíetben CTervdokumentációban) dőírtak betartásával kérifi
^Slh^t^acsak_aTfcsasaguntalál Járatos Momokat;' szei'eÍ'vényeTeT/an^ago^
lehet beépfteni, tájékozottság hiányában kéqük előadónk időbentörténő'megkCTes&ét.

33. B^ozEájárulásb  foglaltakat akivitelezővel ismertetni kell. A Tervekben történö iavífa
módosításokat az összes terven kérjűk átvezetni.

34. Az adatszolgáltatást követö 6 hónapon túli kivitelezés esetén a nyomvondakat újra egyeztetni kell.
35' ,<L.Í24/2013.,, (VI"L29.).KOrm-rendelet 5-és 6: mellékleteinek értelmében fdhívjuk szives figyelmét,

!KSe'k8zmű rendszCTében feltüntetett adatok az Ön tervei'ffltd'énntett'teróÍet'aitájeSásT

36. A há2i csatoraahálózaton Idalakftandó védelmet biztosító szerkezetek - visszaáramlás
tízárokLkényszerátemelők stb- -. aháa csatomahálózat részet~kepezik."E%k"m'eltö2!s>e'"^
mgatlantulajdonos^felhasználó) saját kockázata. Amennyiben a'közte^tícsatomafedla^nt^
.

alattÍ-sze"nyvíz_labocsájtásihely van az e8yes ingatlanoicon, úgy-azatadasipont'előttTsS'^n
visszacsapó szerelvény beépftése szukséges.

37' A_tCTV_ésaterv''e" feulas2"alt. adatok helyességéért, az egyéb kőzművekkel való egyeztetésért. a

te1^nntí kÍwtelczhet6ségért' . a. bekötőv^ték üzemeltethetŐségéé^-a-szab7ány'elÖÍrósok
"Tdftolmbetartásáért a tervezö'továbl)á a terv szerinti megvatósítísáért az'igénytöSle^

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13. 10-041281
Telefon; 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518

Web; http://www. dDmv. hu
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38. A közművezetékektől való védőtávolságokat mind vízszintes, mind filggöleges értelemben, a
szabvány szerint fokozottan biztosítani szukséges - a kiviteli terv készitése során kérjük az MSZ
7487/2-80 szabványban megadott elöírások betartását.

39. A munkálatok végzésénél az OTEK, valamint a vonatkozó építés kivitelezési elöírások az
irányadóak.

40. Az épltendö bekötővezeték az DPMV Zrt. üzemeltetésében lévő vizellátó és közcsatoma-hálózat
részet fogja képezni, ezért Társaságunk az átvétel napjától kezdődően, a vízellátó hálózat és a
csatomamü teljes élettartalma alatt, saját költségén gondoskodik a bekötőcsatoma folyamatos
üzemeltetéséről és az esetlegesen felmerülő Üzemzavarok elháritásáról.

41. Felhlyjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tüzcsapokról vizet vételezni TILOS.
A vízvételezéshez szükséges engedély beszeraése ügyében foiduljanak Ugyfélszolgálati Irodánkhoz

(Cím: 2335 Taksony, R&óczi Ferenc U.2/B. Telefon: 29-340-010/544, e-mail:
taksony.ugyfelszolgalat@dpmv. hu).

42. Ezen szolgáltatói hozzájárulás nem használható fel az üzemeltetési eneedélv kiadásához! Az
üzemeltetési engedélyhez, a DPMV Zrt. által kiadott Üzemeltetői hozzajárulás kell, melyet nem
helyettesit, ajelen szolgáltatói hozzájárulás.

43. A csőhalózat kivitelezését követően- betemetést megelőzően, nyüt árokban- annak geodéziai
bemérése szükséges. Az erröl készült 324/2013 (Vlll. 29.) konnányrendeletnek megfelelően a
geodéziai dokumentációt a müszaki átadás-átvételi eljáras megkezdése előtt 15 nappal a felmérést
végző személy/cég megküldeni minősitésre és ellenőrzésre köteles. A pontos ügymenetről a
Geodézia csoport nyújt tajékoztatást. ( geodezia@dpmv. hu e-mail címen, valamint a 24/510-535-
ös telefonsztaon).

A kiadott kozműnyilatkozat a kiadistól számftott két évig érvényes.

Taksony, 2020. október 13.

Tisztelettel:

/'.

DPMV ZRT.
2360Gyál, Kórösiűt190.
AdtíS2ám: 23967531-2-13

mkst: OTP Grfl 11742300-20015178
18.

Is A ila

Dunavarsányi Uzemigazgatóság
Uzemigazgató

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281
Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518

Web: htt ://www.d mv. hu
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TELEPÜLÉSRENDEZESI SZERZÖDÉS

Amelyet egyrészről

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

másrészröl

Skripek Anita
születési neve; Skripek Anita
an: Rózenberszki Irén

szül. idö, hely: 1978. november07., Szentes
címe: 5440 Kunszentmárton, Ady Endre utca 11/A.
adószám: 8408520687

személyi szám: 2-781107-6836,

dr. Németh Kitti
születési neve: Kartali Kitti
an: Barka Erika

szül. idö, hely: 1992. március 12., Budapest
cime: 1097 Budapest, Vágóhíd utea 23-29.,
6. épület, K lépcsőház, Fsz. 122.
adószám: 8457261894
személyi szám: 2-920312-6449,

Németh András

születési neve: Németh András
an: Dormán Judit

szül. idö, hely: 1983. január 17. Pécs
címe: 1097 Budapest, Vágóhid utca 23-29.,
6. épület, K lépcsöház, Fsz. 122.
adószám: 8423842959

személyi szám: 1-830117-1919,

Christov Zsolt
születési neve: Christov Zsolt
an: Bukodi Ilona

szül.ídö, hely: 1972. március 07. Budapest
címe: 2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály utca 61
adószám: 8384160368

személyi szám: 1-720307-4787,

Gergffné Varga Tiitíde dr. SzilágyiAkos
polgármester jegyző, mint ellenjegyző

Dunavarsány Város Onkormányzata

Skripek Anita
Cél megvalósítója/Fejlesztö

rfn Németh Kittí

Cél megvalósítója/Fejlesztö
Németh András

Cél megvalósítója/Fejlesztő

Christov Zsolt

Cél megvalósítója/FeJlesztő
Rofrics Mónika

Cél megvalósítója/FejIesztö

Nagy KataHn
Cél megvalósítója/Fejlesztö

Gallina Bernadett

Cél megvalósítoja/Fejlesztö

Rostás Dávid

Cél megvalásítója/Fejlesztő
Farkas Tamás

Cél megvalósítója/FeJlesztö

WatterSi Walter Epíloipari Kft
Cél megvalósítója/Fejlesztö

dr. Vida György
Cél megvalósítója/Fejlesztö

Balázsné MiÍkovics Krísztina

Cél megvalósítója/FeJlesztő
Tőlli Attila

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Ellenjegyzem; Dunavarsány. 2021. ......... .... napján:



Rofrics Mónika
születési neve: Rofrics Mónika

an: Magó Agnes
szül. idő, hely: 1978. június 07. Budapest
cime: 2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály utca 61
adószám:8406994754
személyi szám: 2-780607-0330,

Nagy Katalin
születési neve: Nagy Katalin
an: Kovács Piroska

szül. idö, hely: 1950. június 05., Kiskunlacháza
címe: 2330 Dunaharaszti, Dr. Posta Sándor u. 57
adószám: 8304704234
személyi szám: 2-500605-4690,

GaIIina Bernadett
születési neve: Gallina Bemadett

an: Marczinek Andrea

szül. Ídö, hely: 1998. novemberl?. Budapest
címe: 1203Budapest, Violautca3.
adószám: 8481672726
személyi szám: 2-981117-3306,

Rostás Dávid
születési neve: Rostás DávÍd

an: Horváth Erika

szül. idö, hely: 1996. febmár 09.,, Kiskunhalas
cfme: 1203 Budapest, Viola utca 3.
adószám:8471550679
személyi szám: 1-960209-2210,

Walter & Walter Epítőipari Kft.
címe: 2310 Szigetszentmíklós, Tűzoltó utca 35.
képviselí: Walter Krísztián ügyvezetö
adószám: 25512553-2-13
cégjegyzék száma: 13-09-180086
statisztikai számjel: 25512553-4110-113-13,

Farkas Tamás

születési neve: Farkas Tamás
an: Bemhardt Borbála

szül. idő, hely: 1986. január 25., Budapest
címe: 2316 Tököl, Pesti út 7.
adószám: 8434881926
személyi szám: 1-860125-0500,

Balázsné Mílkovics Krisztina

születési neve: Milkovics Krisztina
an: WallnerMária

szül. ídö, hely: 1972. szeptember 16., Budapest
címe: 2330 Dunaharaszti, Kazmczy Ferenc u. 23.
adószám: 8386092823

személyi szám: 2-720916-4873,

dr. Vida György
születési neve: Vida György
an: Semsei Mária Magdolna
szül. idö, hely: I977. június 13., Budapest
címe: 1181 Budapest, Kele utca 9. III/l.
adószám: 840 340 2600
személyi szám: 1-770613-1174,

Gergffné Varga Tünde dr. SziIágyiAhos
polgármester jegyzö, mint ellenjegyzö

Dunavarsány Város Onkormányzata

Skripek Anita
Cél megvaiósítója/Fejlesztö

dr. Nemeth Kitti
Cél megvalósítoja/Fejlesztö

Németh András

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Christov Zsolt

Cél megvalósítója/Fejlesztö
Rofrícs Mónika

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Nagy Katalin
Cél megvalósítója/Fejlesztö

Gallina Bernadett

Cél megvalósítója/Fejlesztő

Rostás Dávid

Cél megvalósítója/Fejlesztö
Farkas Tamás

Cél megvalósítója/Fejlesztő

Walferí Walter Epttoipari Kft
Cél megvalósítóJa/FeJlesztő

dr. Vida György
Cél megvalósítója/Fejlesztő

Balázsné Milkovics Krísztwa

Cél megvalósítója/Fejlesztö
Tóth Attlla

Cél megvalósitója/FejIesztő

Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2021. ......... .... napján:



Tóth Attila
születési neve: Tóth Attila
an: ICorodÍ Irén

szül. idő, hely: 1981. április 04., Zenta Jugoszlávia
ci'me: 5440 Kunszentmárton, Ady Endre utca 11/A.
adószám: 8417314601
személyi szám: 1-810404-0568,

mint kötelezettségvállaló fejlesztők, a továbbiakban: Cél megvalósftója,

felek együttesen emlitve: Felek, kötöttek, az alábbi feltételekkel:

EIőzmények

1. Az Onkormányzat KépvÍselö-testülete a ...., 2021. (..... ... ) számú határozatával

2. A Cél megvalósítója tulajdonosa a fejlesztéssel érintett Dunavarsány, 4104/2, 4104/3, 4104/4, 4105/1, 4105/2,
4106/2, 4107/3, 4107/4, 4107/5, 4108/1, 4108/2, 4108/3, 4108/4, 4108/5, 4109/1 hrsz-ú ingatlanoknak:

Ingatlan (hrsz)

4104/2

Tulajdonos

Tóth Attila

5440 Kunszentmárton, Ad

Teljes terület/ Művelési ág
Fe'lesztési terület m2
581 m2 kivett beépítetlen terület

Gergoné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos
polgármester jegyző, mint ellenjegyző

Dunavarsány Város Onkormányzata

SkripekAnita
Cél megvalósítója/Fejlesztö

dr. Németh Kltti
Cél megvalósítóJa/Fejlesztö

Németh András

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Christov Zsolt

Cé) megvalósítója/Fejlesztö
Rofrics Mónika

Cél megvalósítóJa/FeJlesztő

Nagy Katalin
Cél megvalósítója/Fejlesztö

Gallina Bernadett

Cél megvaIósítoja/Fejlesztö

Rostás Dávid

Cél megvalósítója/Fejlesztö
Farkas Tamás

Cél megvalósítója/Fejlesztő

WtdterSi Walter EpltSipari Kft
Cél megvalósítóJa/Fejlesztö

dr. Vida György
Cél megvalósitoja/Fejlesztö

BaÍázsné Milkovics Kriszüna

Cél megvalósítója/Fejtesztö

Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2021. ......... .... napján:

Tóth Allila
Cél megvalósítója/Fejlesztő



Endre utca 11/A.)
Skripek Anita
(5440 Kunszentmárton, Ady
Endre utca 11/A.)

4104/3 dr. Németh Kitti 580 m2

(2315 Szigethalom, Iskola út 9.)
Németh András

(1097 Budapest, Vágóhíd utca
23-29. 6. é . K. 1 h. Fsz. 122.

4104/4 ChristovZsolt 576 m2

(2330 Dunaharaszti, Táncsics
Mihályutca 61.)
RofrÍcs M^ónika

(2330 Dunaharaszti, Táncsics
Mihál utcaél.)

4105/1 NagyKataIin 736 m2

(2330 Dunaharaszti, Dr. Posta
Sándorutca 57.

4105/2 NagyKatalin 1264 m2

(2330 Dumharaszti, Dr. Posta
Sándor utca 57.

4106/2 Gallina Bemadett 2000 m2

(1203 Budapest, Viola utca 3.)
Rostás Dávid

1203Buda est, Viola utca 3.
4107/3 FarkasTamás 800 m2

(2316Tököl, PestiÜt7.)
Walter & Walter Epitöipari Kft.
(2310 Szigetszentmiklós,
Tűzoltó utca 3 5.

4107/4 FarkasTamás 801 m2

2316Tököl, PestiÜt7.

kivett beépítetlen terület

kivett beépítetlen terület

kivett beépítetlen teriilet

kivett beépítetlen terület

kivett beépítetlen terület

kivett beépítetlen terület

kivett beépítetlen terület

Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos
polgármester jegyzö, mint ellenjegyzö

Dunavarsány Város Onkormányzata

SkripekAnita
Cél megvalósítója/Fejlesztö

dr. Némeíh Kitti

Cél megvalósítója/Fejlesztö
Németh András

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Chrístov Zsolt

Cél megvalósítóJa/Fejlesztö
Rofrics Mónika

Cél megvalósitója/Fejlesztő

Nagy Katalin
Cél megvalósítója/Fejlesztö

Gallina Bernadett

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Rostás Dávid

Cél megvalósítója/Fejlesztö
Farkas Tamás

Cél megvalósítóJa/Fejlesztö

Walter & Walta EpltSipari Kft
Cél megvalósítója/Fejlesztö

dr. VidaGyörgy
Cél megvalósítója/Fejlesztö

Balázsné . Milkovics Krisztína

Cél megvalósítója/Fejlesztö
Tolli Atttla

Cél megvalósítója/FejIesztö

Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2021. ......... .... napján:



4107/5 Walter & Walter Epitőipari Kft. 802 m-
(2310 Szigetszentmiklós,
Tűzoltó utca 35.

4108/1 Walter & Walter Epítöipari Kft. 798 m2

(2310 Szigetszentmiklós,
Tűzoltó utca35.

4108/2 Walter & Walter Epítőipari Kft. 799 m2

(2310 Szigetszentmiklós,
Tűzoltó utca35.

4108/3 dr. Vida György 800 m2

(1181 Budapest, Kele utca 9.
III/l.

4108/4 dr. Vida György 801 m2

(1181 Budapest, Kele utca 9.
IIÜl.

4108/5 dr. Vida György 801 m2

(1181 Budapest, Kele utca 9.
III/l.

4109/1 Balázsné Milkovics Krisztina 732 m2

(2330 Dimaharaszti, Kazinczy
Ferenc utca 23.)

kivett beépitetlen terület

kivett beépítetlen teriilet

kivett beépítetlen terület

kivett beépítetlen terület

kivett beépítetlen terület

kivett beépítetlen terillet

kivett beépítetlen terület

A szerződés célja

A 061/10 hrsz-ú önkormányzati úton, a Dunavarsány, Sziget sor 4104/2, 4104/3, 4104/4, 4105/1, 4105/2,
4106/2, 4107/3, 4107/4, 4107/5, 4108/1, 4108/2, 4108/3, 4108/4, 4108/5, 4109/1 hrsz. alatti ingatlanok
közműellátásának - vízellátásának és szennyvízelvezetésének - kiépítése, útpálya stabilizáció, közvilágitás
kiépítése. A kiepítést követöen a Cél megvalósítója téritésmentesen kívánja átadni az Önkormányzat részére.
Dunavarsány Epítési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.) Önk. rendelet (a továbbiakban: HÉSZ), valammt
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20. ) Korm. rendelet szerint a
Cél megvalósítója az építési szabályoknak megfelelöen építési telkeket alakít ki.

Gergöné Varga Tünde dr. SzilágyÍAkos
polgánnester jegyzö, mint ellenjegyzö

Dunavarsány Város Onkormányzata

SkrípekAnita
Cél megvalósítója/Fejlesztö

(fr. Nimeth Klttl
Cél megvalósítóJa/Fejlesztö

Németh András

Cél megvalósi'tója/Fejlesztö

Chrístov Zsolt

Cél megvaIósítója/Fejlesztö
Rofrics Mónika

Cél megvalósítóJa/Fejlesztö

Nagy Katalin
Cél megvalósítóJa/Fejlesztö

Gallifia Bernadett

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Rostás Dávid

Cél megvaIósítója/Fejlesztö
Farkas Tamás

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Waller& Walter EpllSiparl Kft
Cél megvaÍósítója/Fejlesztö

dr. VidaGyörgy
Cél megvalósitója/Fejlesztö

Balázsné Milkovics Krísztína

Cél megvalósítója/FejIesztö
Tólh Atlilit

Cél megvalósitója/Fejlesztö

EllenJegyzem: Dunavarsány, 2021. ......... .... napján:



4. Az Onkormányzat, mint települési önkormányzat a 3. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében -
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzitett Önkormányzati
feladatai ellátása körében - az Epített kömyezet alakitásáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A.
§-a alapjánjelen szerzödéssel településrendezési szerződést köt a Cél megvalósítójával arra vonatkozóan, hogy
a Szerződésben meghatározott azon településfejlesztési feladatokat, amelyek a jelen szerzodésen alapulva
elsősorban a fejlesztés megvalósftásához kapcsolódnak, és amelyek egyébként a teriilet fejlődésével az
Onkormányzatot terhelnék, a Cél megvalósítója kizárólag saját költségén megvalósítsa.

A szerződés tárgya

5. A jelen Szerződés tárgya azon kölcsönös kötelezettségvállalások rögzitése, amelyek szükségesek a 3. és 4.
pontban meghatározott célok megvalósításához.

A területrendezéssel kapcsolatos feladatok

6. A fejlesztési terület a Dunavarsány, 061/10 hrsz-ú önkormányzati út, valamint a Dunavarsány, Sziget sor
4104/2, 4104/3, 4104/4, 4105/1, 4105/2, 4106/2, 4107/3, 4107/4, 4107/5, 4108/1, 4108/2, 4108/3, 4108/4,
4108/5, 4109/1 hrsz-ú kivett beépítetlen teriilet muvelési ágú ingatlanok.

7. A Felek rögzitik, hogyjelen Szerződés számítási alapjául létrehozható maximális fejlesztési lehetöséget veszik
célként alapu), mely a Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dunavarsány Épitési
Szabályzatáról szóló 12/2016. 0/1. 10. ) önkonnányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) és a Cél
megvalósítója által 2020. december 2-án benyújtott fejlesztési ütemezése, fejlesztői vállalása szerint a
következő:

7. 1. prognosztizált max. épfthető és kialakítható lakás száma épitési telkenként: 1 db.
7.2. a lakófunkciót kiszolgáló gépjármű tároló helyek kialakítása a beépítésre szánt ingatlanokon belül kerul

kialakításra.

7. 3. az ivóvíz biztosítása a közüzemi ivóvízhálózat fejlesztésével és az arra való csatlakozással történik. A
szükséges tüziviz ellátás érdekében a kiépítésre kerülö vezetékre új tűzcsap elhelyezése szükség esetén.

7.4. a szennyvizelvezetés biztosítása a közüzemi szemiyvízhálózat fejlesztésével és az arra való csatlakozással
történik.

Gergoné Varga Tünde dr. SziIágyiAkos
polgármester jegyzö, mint ellenjegyző

Dunavarsány Város Onkonnányzata

Skrípek Anita
Cél megvalósítója/Fejlesztö

dr. Németh Kitti

Cél megvalósítoja/Fejlesztö
Németh András

Cél megvalósitója/Fejlesztö

Christov Zsolt

Cél megvalósítóJa/FejIesztö
Rofrics Mófiika

Cél megvalósitoja/Fejlesztö

Nagy Katalin
Cél megvalósítója/Fejlesztö

Gallina Bernadett

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Rostás Dávid

Cél megvalósítóJa/Fejlesztő
Farhas Tamás

Cél megvalósítóJa/Fejlesztö

WaUi-rSt Wiiller Epüö'ipari Kfl
Cél megvalósítója/Fejlesztö

dr. Vida György
Cél megvaIósítója/Fejlesztö

Balázsné Milkovics Krísztina

Cél megvalósítója/FeJlesztö

Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2021. ......... .... napján:

Tólh Attilii
Cél megvalósítója/Fejlesztö



7. 5. közvilágítás épül a 061/10 hrsz-ú úton, minden második - azaz 5 db - villanyoszlopon kerül elhelyezésre
lámpatest.

7. 6. a 061/10 hrsz-ú út útalao stabilizációjának elvégzése a szükséges geodéziai kitűzést követően.

8. Az Onkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályoknak, más hatóságí elöírásoknak megfelelö
fejlesztési célok elérése érdekében a tervezövel, szakhatóságokkal együttmüködik a hatáskörébe tartozó
kérdésekben.

Á fejlesztés tervezett ütemezése, a teljes beruházás ütemterve

9. Az I. ütemben 2022. december 31-ig befejeződik az érintett ingatlanok közműellátásának - vizellátásának,
szennyvízelvezetésének és elektromos ellátásának - fejlesztése, kiépitése.
A II. ütemben 2023. június 30-ig befejezödik a víziközmü üzembe helyezése és az Onkormányzat részére
történö térítésmentes átadása.

A III. ütemben 2023. december 31-ig befejezödik a csapadékvíz elvezetés, tűzivíz hálózat kiépítése.
A IV. ütemben 2026. december 31-ig befejezödik a közvilágítás kiépítése.
Az V. ütemben 2030. december 31-ig befejezödik az útpálya stabilizációja.

10. A Cél megvalósftója kötelezettséget vállal arra, hogy a 9. pontban rögzftett fejlesztést saját költségén, illetöleg
szükség esetén külsö forrás bevonásával végzi el, a fejlesztéshez kapcsolódó SZT-ben elöírt közterület és
közműellátás kialakitásának, fejlesztésének, valamemiyi költségét saját maga viseli, így az Onkormmyzattól
sem most, sem ajövöben semmilyenjogcímen nem támaszt megtérítési igényt, mely igény érvényesítéséröl a
szerzödés aláírásával a Cél megvalósítója kifejezetten lemond. A településfejlesztési feladatok
megvalósításával összefüggésben a Cél megvalósítójának feladatát képezi különösen azok:

a) előkészítésének,
b) terveztetésének,
c) megépitéséhez szükséges kűlönböző hatósági engedélyek beszerzésének,
d) kiviteli tervei elkészittetésének,
e) megépftésének,
f) szüksége esetén használatbavételi engedélyek beszerzésének,
g) műszaki átadás-átvételi eljárások lefolytatásának,

Gergoné Varga Tünde dr. Szilágyi Aícos
polgánnester jegyzö, mint ellenjegyző
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h) forgalomba helyezési és megvalósulási dokumentáció jogszabály szerinti összeállitásának és a
hatáskörrel, iUetékességgel rendelkezö hatósághoz történö benyújtásának,

i) az elkészült közcélú létesítmények Onkormányzatnak, vagy közszolgáltatást végzönek történö átadásáig
teljes körű üzemeltetésének, fenntartásának

saját költségen való viselése.

A közlekedési célú infrastrukturális beruházások továbbá a zöldterületek megvalósításához,
használatbavételéhez, forgalomba helyezéséhez elengedhetetíenül szükségesek lehetnek a közmüszolgáltatók
által elöírt, az új, az átépÍtésre, Ílletöleg bövítésre kerülö útpályák, illetöleg burkolt felületek alatti végleges
közműépítési, elektromos ellátást biztosító munkák, mint kapcsolódó munkálatok elvégzése. A Cél
megvalósítója az egyes infrastrukturális beruházások megvalósításával egyidejűleg vállalja ezek saját költségén
történö megvalósítását, az egyes tervek elözetes Onkormányzati jóváhagyásra történö benyújtását és
egyeztetését.
A terveket Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének a helyi közutak kezelésének
szabályairól szóló 4/2020. (III. 11. ) Onk. rendelete szerinti közútkezelői hozzájárulást kell kémi. A
közútkezelöi hozzájárulás alapján kialakított utat, annak elkészültét követöen, készre kelljelenteni.

Az út kialakításához a Felek az alábbi minimális műszaki tartalomban állapodtak meg:
> az átadásra kerülö út az útalap megbontása és erösítése nélkül is aszfaltozható legyen, ezért az út

kialakítása tartalmazza a 20 cm vastagságú 0/60-as szemeloszlású zúzott, tömörített beton
alkalmazását.

11. A Cél megvalósitója a 9. és 10. pontban leirt beruházásokat saját költségére végzi, így az Onkormányzattal
szemben - jogcímtől fiiggetlenül, beleértve a ráépítést és a jogalap nélküli gazdagodást is - megtéritési
igénnyel nem élhet, ilyen igényéröl a Szerzödés aláírásával kifejezetten lemond.

12. A fejlesztés következtében az Onkormányzatot terhelő
többletköltségeket a Cél megvalósítója köteles átvállalni.

esetleges jelen szerzodésben nem rögzített

13. A Cél megvalósítója vállalja a 3. pontban meghatározott fejlesztési céljának részeként, hogy
a)kiépíti a 061/10 hrsz-ú önkormányzati úton a HESZ és Szabályozási Terv szerinti felhasználáshoz

szükséges közmüveket - vezetékes szennyvíz, ivóvíz stb. - a közmü üzemeltetökkel együttműködve, és a
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közmüveket a szolgáltatóknak, a Magyar Allamnak, ill. az Onkormányzat részére térítés nélkül átadja,
tudomásul véve, hogy a közmű üzemeltetök és az Onkormányzat csak abban az esetben veszi át ezeket, ha
a kiépítés szabványos minöségben történt. Az átadás időpontja a víziközmű (izembe helyezésének ideje.

b) a 061/10 hrsz-ú út útalap stabilizációjának elvégzése a szükséges geodéziai kitíizést követően a 7. és 9. pont
szerinti fejlesztési programja, ílletve az Epítési Szabályzat szerint és a kialakult utat az Onkormányzat
részére térítés nélkül átadja, tudomásul véve, hogy az Onkormányzat csak abban az esetben veszi át, ha a
kíépítés szabványos minöségben történt, a megvalósulási dokumentáció (műszaki leírás, kivitelezöi
nyilatkozat, helyszinrajz, rétegrend, műbizonylatok) ezt alátámasztja. Az átadás időpontja a közútkezelői
hozzájárulás alapján kialakított út sikeres műszaki átadás-átvételének lezárása, legkésöbb 2030. december
31. napja. A Cél megvalósítójajogosult véghatáridő elött is teljesiteni. Az Onkormányzat vállalja, hogy át
sikeres műszaki átadás-átvételének lezárásával, a Cél megvalósítójának írásbeli kezdeményezésére a 25.
pont szerinti lépést haladéktalanul megkezdi, és a szükséges döntéseket meghozza.

14. Felek megállapodnak abban, hogy az Onkormányzat kizárólag külön megállapodással vesz tulajdonba
létesítményt. Amennyiben külön megállapodás szerint az Onkormányzat valamely létesítményt tulajdonba
vesz, azt kizárólag térítés, azaz ellenérték megfizetése nélkül teszi, és ezen jogügylettel kapcsolatosan az
Onkormányzat oldalán - öt terhelö - esetlegesen felmerülö közterhek, adók, vagy adók módjára behajtható
egyéb kötelezettségek teljesftése, valamint az Afa Onkormányzat részéröl történő felmerülése esetén az Afa-t a
Cél megvalósitója köteles viselni.

15. Cél megvalósítója tudomásul veszi, hogy a 7. pontban rögzi'tett fejlesztési lehetőségek megváltozhatnak a
településrendezési eszközök módosításí folyamata során. A megalkotott rendelet szövege és mellékletei alapján
biztosított építési elöírások a magasabb szintü jogszabályok alapján módosulhatnak. Az ilyen módosításból
eredö mindennemü felelösségét az Onkormányzat kizárja, illetöleg a Cél megvalósítója a Szerzödés aláírásával
feltétel nélkül és vísszavonhatatlanul lemond azon jogáról, hogy az Onkormányzattal szennben - jogcímtöl
függetlenül - megtérítési ígénnyel éljen, ha ajelen Szerzödés aláírásakor hatályos rendeletek alapján biztosított
épitési előírások módositására a részletezett okok miatt kerül sor. Cél megvalósitója a Szerződés aláírásával
feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond azon jogáról, hogy az Onkormányzattal szemben - jogcímtöl
függetlenül, így bele értve az utaló magatartást és az Etv. 30. §-a szermti kártalanítást is - megtérítési igénnyel
éljen, ha az SZT megváltozik, vagy hatályát veszti, különösen ha a Fejlesztési Terület övezeti besorolása vagy
a beépítési paraméterek megváltoznak.
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16. A Cél megvalósítója vállalja és gondoskodik róla, hogy a fejlesztési terület beépítése és üzemeltetése során a
régészeti és egyéb kömyezeti értékek védelmét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően maradéktalanul
biztosítja.

17. A Cél megvalósítója vállalja, hogy a terület beépítésénél olyan müszaki - építészeti és kertépítészeti -
növénytelepítési megoldásokat alkalmaz, melyek nem eredményezik a meglévÖ tájÍ - kömyezeti állapot
romlását, illeszkednek a táji kömyezetbe és a helyi építészeti hagyományokhoz is.

18.

Egyéb megállapodások

A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerzödés sikeres teljesülése érdekében folyamatosan
együttműködnek. Az együttműködés soránjognyilatkozat-tételrejogosultak:

a) a CéÍ megvalósítója részéröl: Gallina Bemadett (1203 Budapest, Viola utca 3., bernadett a)\e all . hu, +36-
70/949-6343).

b) az Onkormányzat részéröl: Dunavarsány Város Onkonnányzatának felhatalmazása alapján Gergőné Varga
Tünde polgármester (2336 Dunavarsány, Kossuth L. utca 18., titkarsa a)dunavarsan . hu, +36-24/521-
040).

19. A Cél megvalósi'tója kijelenti, hogy a jelen szerzödés aláírására a szükséges jogosultsággal rendelkezik. A
Fefek kölcsönösen és egybehangzóan kíjelentik, hogy ajelen szerzödés megkötésekor kényszer, fenyegetés
hatása alatt nem álltak, tévedésben nem voltak, a szerzödésböl az egyes feleket terhelö kötelezettségeket és
illetöjogosultságokat teljes körüen megismerték és megértették. A Cél megvalósítója rögzítí, hogy az általa a
jelen szerzödésben tett nyílatkozatok egybehangzó és teljes valós akaratukat tartalmazza, részukröl rejtett
indok vagy titkos fenntartás nem áll fenn, az ingatlannal kapcsolatos rendelkezésijoguk nem korlátozott.

20. A jelen szerzödés benyújtása és a felmerülő költségek viselése az illetékes földhivatal felé a Cél
megvalósítójának a kötelezettsége.

21. Szerződö felek meghatalmazzák dr. Várhelyi Péter ügyvédet (Cím: 1118 Budapest, Köbölkút u. 8., KASZ:
36071119), hogy ajelen településrendezési szerződést elkészítse és ellenjegyezze - melynek költsége a Cél
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megvalósftóját nem terheli - és a Feleket az illetékes foldhivatal előtt képviselje. A meghatalmazott ügyvéd a
meghatalmazástjelen szerzödés aláírásával elfogadja.

22. Szerzödö Felek megállapodnak abban, hogy a Szerzödés megkötésének tényét az Etv. 30. §/A (5) bekezdése
alapján a Fejlesztési Területre - tehát az érintett Dunavarsány, 4104/2, 4104/3, 4104/4, 4105/1, 4105/2,
4106/2, 4107/3, 4107/4, 4107/5, 4108/1, 4108/2, 4108/3, 4108/4, 4108/5, 4109/1 hrsz-ú ingatlanok 1/1
tulajdoni hányadára - az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetik. A Cél megvalósítója a Szerződés aláfrásával
feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fenti ingatlanra a településrendezési
szerzödés ténye az ingatian-nyilvántartásba feljegyzésre kerüljön. Jelen Szerzödés a településrendezési
szerzödés megkötése tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzésének alapjául szolgál. Az Onkormányzat
vállalja, hogy a településrendezési szerzödés megszűnését követö 15 munkanapon belül kezdeményezi az
ingatlanügyi hatóságnál a feljegyzés törlését.

23. Szerzödő Felek megállapodnak abban, hogy a 13. b) pontban rögzitett sikeres műszaki átadás-átvételének
megtörténtét követö képviselö-testületi ülésen az Onkormányzat dönt jelen településrendezési szerzödés
megszűnéséröl.

24. A Szerzödö Felek vállalják, hogy a jelen Szerzödés céljainak megvalósítása érdekében együttmüködnek és e
célok megvalósítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat és Íntézkedéseket megfelelö idöben - saját
döntéshozatali eljárásuknak megfelelÖen - megteszik, illetve az Onkormányzat a szükséges határidöben az
eljárásokat lefolytatja.

25. A Szerződö Felek vállalják továbbá, hogy - különös tekintettel a mindenkor hatályos számviteli szabályok
betartására - a jelen Szerződés teljesítése érdekében szükséges további szerződéseket, azok szükségessé
válásakor sziiletö megállapodásuknak megfelelően haladéktalanul megkötik, feltéve, hogy a jelen Szerződés
vagy jogszabály alapján kötelezettségüket képezi, abban megállapodnak és a megkötendö szerzödés teljes
mértékben összhangban áll jelen Szerződés rendelkezéseivel.

26. A jelen Szerzödéssel kapcsolatos, a Szerzödö 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 történö kézbesítése esetén az értesített
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az átvétel megtagadása mÍatt, illetve a postai értesítés ellenére nem vesz át, úgy a másodík kézbesítési kísérlet
napját követö ötödík munkanapon - ellenkezö bizonyításig - a küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni.

27. A Szerződésből származó jogok és kötelezettségek a Szerződő Felek általános, egyetemleges jogutódjaira
változatlan tartalommal szállnak át. A Cél megvalósítója több jogutódja esetén a jogutódok felelössége
egyetemleges, amennyiben az Onkormányzat és az esetlegesjogutódok másként meg nem állapodnak.

28. Szerzödo felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban Tulajdonos által vállalt kötelezettségek a
Fejlesztési Terület tekintetében az Ingatlanok mindenkori tulajdonosait terhelik. Tulajdonos vállalja, hogy az
Ingatlanok, vagy azok egy részének - bármilyen jogcímen történö - átruházása jogutódlásnak minösül, és ez
esetben jelen szerzödés szerintí kötelezettségeket Tulajdonos köteles az új tulajdonosra átmházni, illetöleg
kizárólagosan ezen kötelezettségek átvállalásával lehetséges az Ingatlanok tulajdonjogának átruházása,
függetlenül az átruházás jogcímétöl. A tulajdonjog átruházáshoz az Onkormányzattól elözetes hozzájárulás
nem szükséges.

29. A Cél megvalósitója az Onkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkUI a Szerzödésben vállalt
kötelezettségei tekintetében harmadik személlyel nem köthet részbeni vagy teljes kötelezettség-, illetve
tartozásátvállalásra és/vagy teljesitésáh'állalásra vonatkozó megállapodást.

30. Ha a Szerzödés a Szerzödö Felekre hivatkozík, ez magában foglalja a Szerzödö Felek egyetemleges vagy
szingulárisjogutódjaira való hivatkozást is.

31. A Szerzödésben foglalt és az e Szerzödéssel összefüggö Ínformációk, valamint a Szerzödéssel kapcsolatban a
Szerzödö Feleknek egymásra vonatkozóan tudomására jutott információk - amemiyiben a magyar jog
kötelezöen érvényesülö szabályai másként nem rendelkeznek - üzleti titoknak minösülnek, és mint ilyenek
részesülnekjogi védelemben.

32. Ajelen szerzödésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az Etv. szabályai az irányadók.

33. A Felek kötelezik magukat arra, hogy az esetleges jogvitáikat igyekeznek békés úton rendezni, amennyiben
ez nem jáma eredménnyel, abban az esetben a jogviták eldöntésére - értékhatártól fúggöen - kikötik a
Szígetszentmiklósi Járásbíróság, illetve a Budapest KÖmyéki Törvényszék illetékességét.
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Cél megvalósitója/Fejlesztö

Christov Zsolt

Cél megvalósítója/Fejlesztő
Rofrics Mónika

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Nagy Katalin
Cél megvalósítója/Fejlesztö

Gallína Bernadett

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Rostás Dávid

Cél megvalósítója/FeJlesztö
Farkas Tamás

Cél megvaIósítóJa/Fejlesztö

WatterSt WaUer Eptloipari Kfl
Cél megvaIósítója/FejIesztö

dr. Vida György
Cél megvalósítója/FejIesztő

Balázsfté Milkovics Krísztína

Cél megvalósítója/Fejlesztö

EIlenjegyzem: Dunavarsány, 2021. ......... .... napján:

Tóth Attila
Cél megvalósitója/FeJlesztö
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34. Ha a Szerzödés valamely rendelkezése a magyar jog alapján érvénytelen, jogszabálysértö vagy bírói úton
kikényszerithetetlen. akkor a Szerződés csak a jogszabálynak ellentmondó, érvénytelen illetve bírói úton
kikényszerithetetlen részben válik érvénytelenné, és mindez nem érinti a megmaradó rendelkezések
érvényességét és hatályát kivéve, ha a Szerzödés az érvénytelen rendelkezés hiányában értelmezhetetlenné,
vagy érthetetlenné válna.

35. A Felek a jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezöt, - az Onkormányzat részéröl eljáró
Polgármester a Képviselő-testület 2021. ......... napján hozott ......, 2021. (........... ) számú határozata
felhatalmazásával - jóváhagyólag és cégszerűen 20 példányban írták alá, melyből 6 példány az
Onkormányzatot, 1-1 példány a Cél megvalósítóját illet.

Dunavarsány, 2021.

Gergffné Varga Tünde dr. SzilágyiAkos
polgármester jegyzö, mint ellenjegyzö

Dunavarsány Város Onkormányzata

Skripek Anita
Cél megvalósítója/Fejlesztő

rfr. Némelli Kitli
Cél megvalósítója/Fejlesztö

Németh András

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Christov Zsolt

Cél megvalósítója/FejIesztö
Rofrícs Mónika

Cél megvaIósítója/Fejlesztő

Nagy Katalin
Cél megvaIósítója/FeJlesztő

Gallina Bernadett

Cél megvalósitója/Fejlesztö

Rosíás Dávid

Cél megvalósítója/Fejlesztö
Farkas Ttimás

Cél megvalósítója/Fejlesztö

WallerSt Walter Eptloipari Kft
Cél megvalósítója/Fejlesztő

dr. Vida György
Cél megvalósítója/FejIesztö

Balázsné Milkovics Krisztína

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2021. ......... .... napján:

Tólh Attlla
Cél megvalósítója/Fejlesztö
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