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ELOTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2021. szeptember 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám:DV/178-3/2021. Tárgy: Javaslat a MA-DUN Investment Kft-vel kötött
településrendezési szerződés ismételt módosítására

Tisztelt Képviselő-testűlet!

Dunavarsány Város Onlcormányzata a Képviselő-testület 57/2015. (IV. 14.) és 143/2015. (Dí.
22.) számú határozatai alapján 2015. október 8-án Településrendezési és Jelzálog Alapítási Szerzödést
(a továbbiakban: Alapszerzödés) kötött (/. számú melléklet) a MA-DUN Investment Kft-vel (1089
Budapest, Sárkány utca 7-9., 3. em. 8. ), amely Alapszerződés 2018. december 21-én, 2019. október 9-
én, valamint 2021. január 21-én módosításra került (2. számú melléklet). Az Alapszerződés 2.
módosítása hatályon kivül helyezte az 1. módosító szerződést.

A MA-DUN Investment Kft. ügyvédje, Payrich András kezdeményezte az Alapszerzödés
ismételt módosítását, mely módosítások az egyeztetések és a megküldött 4. szerzödésmódosftás (3.
számú melléklet) alapján az alábbi pontokat érintik:

. a Településrendezési szerződés 8. pontját: "Felek rögzitik, hogy ezen szerződés számitási
alapjául létrehozható maximális fejlesztési lehetőséget veszik célként alapul, mely a vonatkozó
jogszabály alapján késziilt "Dunavorsány, az 5501-5519 hrsz-ú Tókörnyék Telepítési
tanulmánytene " dokumentáció szerint a következö:
- kialakitható épitési telekingatlanok száma 22 db telek, melyböl 21 db építésre alkalmas épitési
telek

- prognosztízált max. épithetö lakó- ill. üdülőegységek száma: 42 db.
. 16.2. pontját: "Fentíek alapján az elsö űtemben 2021. évben várhatóan lezárulnak a

parcellázási és telekalakítási folyamatok. Ezt kavetöen a második űtemben előre láthatóan
2021. évben kerül sor a szükséges tervdokumentációk előkészüésére, és az ezek
kivitelezhetöségéhez sziikséges engedélyek beszerzésére. A fentíek lezárultával a harmadik
ütemben megkezdödnek a közmiivek és közműhálózatok kivitelezési munkálatai, - a közlekedési
utak, elektromos, közvüágitási, viz, csapadékvíz és szennyvizelvezetés, stb. kiépitései - mely
munkák tervezetten 2022. évében zárulnak. A negyedik és ötödik ütemben a Fejlesztő elkészítteti
a felépitmények kivitelezéséhez szükséges tervdohimentációkat, beszerzi a szükséges hatósági és
szakhatósági engedélyeket, majd elvégzi a projekt befejezö munkálatait, melyek várhatóan a
2023. évig megvalósulnak, s melyek magába foglalják az ingatlan felépitmény együttes
kialakításait."

. 19. 2. 1. pontjának 2. mondatát "A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 16. 2.
pontban meghatározottaknak megfeleló'en legkésöbb 2022. december 31-ig: a Felek által
elözetesen elfogadott műszaki tervek szerint a Fejlesztö a fejlesztési teruletet ellátó ivóviz és
szennyviz-hálózatokkal fizikailag elkészűl (a sziikséges szakhatósági eljárások ezen határidön
kivül is lefolyhatnak), és azokat a Fejlesztö felajánlotta az Önkormányzat tulajdonába a jelen
szerzödés 20. pontja szerint, módon megoldotta, akkor a Fejlesztö a jelen szerződés alapján
automaükusan - minden további jognyilatkozat nélkül - érvényesítí a 6. 600. OOO, - Ft összeg
beszámítását a 13. 200. 000, - Ft összegébe. "



. 19.2. 1 pontjának 3. mondatát: "Ha a Fejlesztö 2022. december 31-ig az előzetesen elfogadott
tervek alapján nem készűl el fizikailag a fejlesztési területet ellátó ivóvíz és szennyvíz-hálózat
fejlesztés, akkor Fejlesztö legkésöbb 2023. december 31-ig köteles az önkormanyzatnak
6. 600. 000, - Ft-ot megfizetni az Onkormányzat 19. 1. pontban meghatározott későbbiekben
felmerülő költségeit alapul véve. "

. 19. 2. 1. pontjának 4. mondatát: , ^t 2022. december 31. utdn fizikailag elkészülő ivóviz- és
szennyviz-hálózat fejlesztés kapcsán a 6. 600. 000, - Ft összeg beszámítására már nemjogosult. "

. 19. 2. 1. pontjának 6. mondatát: "Ezen nyilatkozatot elöször 2023. január 10-ig kell a
Fejlesztönek benyújtania-"l9.2. l. pontjának 8. mondatát, hogy "A második 6. 600. 000, - Ft, (és
így a jelen 19. 1. pont szerint 13. 200. 000, - Ft megfizetésének) véghatárideje 2023. december
31."

Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiak szerint módosítják a Jelzálog Alapítási Szerzödést
. A Településrendezési szerzödésre hivatkozó pontjai a jelen módosító szerzödés szerintí

tartalommal érvényesek
. a 6. pontban szereplő kielégítési jog gyakoriásának legkorábbi időpontja 2024. január 1. napja

lesz.

. valamennyi pontjában ahol, a Majosháza 1301/28, 1301/39 hrsz-ú ingatlanok szerepelnek, ott a
kialakftásra kerillő új, Majosháza 1301/52, 1301/61 hrsz-ú ingatlanokra változik.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testűlete
a) elfogadja a MA-DUN Invesment Kft-vel 2015. október 8-án megkötött Településrendezési

és Jelzálog AIapítási Szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) 4. számú módosítását a
jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés módosítás aláírására és a
további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

Felelos:
azonnal

Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű tobbséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kocsisné Száger Mónika műszaki ügyintézö

Az előterjesztést tárgyalta: PénzügyÍ, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Melléklet: 1. sz. melléklet: Alapszerzödések
2. sz. melléklet: Településrendezési szerzödés 2. és 3. módosítása
3. sz. melléklet: Településrendezési ésjelzálogjog alapítási szerződés 4. módosítása

Dunavarsány, 2021. szeptember 6.
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TELEPÜLESRENDEZÉSI SZEHZÖDÉS
1. sz. melléklet

Amelyet egyrészről

Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18,
adoszám: 15730875-2-13
toraskönyvi azonositó száma: 730875
képviseli: Gergoné Varga TUnde polgármester,
továbbiakban: ODkormányzat,

másrészrŐI

Ma-Dun InvestDicnl Kft.

címük 2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi út 79.
adószám: 24209935-2-13
azonosítők: Cg. 13-09-169771
statisztikai szimjel: 24209935-6810-113-13
képviseli: Balázsné Meszinger Tímea ügyvezető
a továbbiakban: a Beruházó mint kötelezettségvállaló, illetve mint Fejlesrta,

felek egyiittesen emlttve: Felek,

kotöttek, az alábbi feltételekkel:

1.

Előzmények

Az OnkoimányzatKépviselS-testtUete a 57/2015. (rv. 14). számú hatírozatával
a) dfogadta a "Dimavareiny, az 5501-5519 hrsz-ú TóÍcömyék TeIepitésTtonulminyterve a Tókö.

tertletéreTOnatk°zó hatály°s.telePülésrendezési tervek módosltésinak kezdemenyezéséhez"""c(me^
aFejtesztő megrenddesére a Modulus-R Bt által késziett telepítési tanuÍmányieive^'aztaTl 1/20'lZ
(VI. H.) számú Képviselfi-testUleti határozattd megindított es meghatíromtt'DunavarsmvVáros
telepaiesfejlesztési koncepcioja és településrendezésí eszkozei felülvizsgálata készítésffoTvamatíba

b) tajekoztatte ajejtesztfiket, ^hogy az^ érintett teriiletre vonatkozó településreadezési eszközök
: egyik alapvetö feltétele, hogy az éráetelt fejlesztők az

finkomimyzattal kötött településrenderfsi szerz6désben a fejlesztés 'jaruííkos" kolts'éeeiFé's "a
megvalósités költségeit vállalják.

2. Jelenteg folyamatban vaimakDunavaTsányVáros Önkormányzata 111/2014 (VI. I7.) számfi Képvisdő-
testuleti hatirozata értelmében megindftott Dunavarsmy Város teIepulésrendezésT'~esdSzeindt
felfllvizsgálatára irfayuló településtervezési munkék, melyetet az Urbanitas Tervező'esTaná^adó'Kft"
vegez.

3- Fej'esztő tulyd°nosa a fejlesztéssel érintett Dunavarsány, 5501-5519 hrsz-ú beépltetlen terükt, valamint
az 5520 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanoknak:

3. 1.

Ingatlan (hrsz) Tulajdonos

550] Ma-Dun Investment Kft.

Teljes terület/
Felesztési teriilet m2
2987

Művelési ág

kivetttó

^'.-w,^
^ ^

^.A. ̂ . l^. j .:^, :^> ̂  4.^'. '^. ... tí^Yi<^(^. ^í<-
.

néVttrea ge '-fr. S^l gfiÁkos BaÍízsnéMe^m/ VergBnéVarga jk
polgármester "^' ^, ntellenjegyza

Dunavarsány Varo nkormmyzata

Balíisné Meszinger Tiiíiea
ügyvezetö

Ma-Dun Investment Kft.



5502

5503

5504

5505

5506

5507

5508

5509

5510

5511

5512

5513

5514

5515

5516

5517

5518

5519

5520

Ma-Dun Investment Kft. 2405

Ma-DunInvestmentKfl. 549

Ma-Dun Investment Kft. 556

Ma-Dun Investment Kft. 562

Ma-Dun Investment Kft. 568

Ma-Dun Inveshnent Kft. 567

Ma-Dun Investment Kft. 558

Ma-Dun Investment Kft. 549

Ma-Dun Investment Kft. 540

Ma-Dun Investment Kft. 531

Ma-Dun Invesbnent Kft. 522

Ma-Dun Investment Kft. 540

Ma-Dun Investment Kft. 531

Ma-Dun Investment Kft. 525

Ma-Dun Investment Kft. 508

Ma-Dun Investment Kft. 549

Ma-Dun Investment Kft. 587

Ma-Dun Investment Kft. 1494

Ma-Dun Investment Kft. 3142

kivett beépíteüen terillet

kivett beépitetíen terillet

kivett beépítetlen teriilet

kivett beépítetlen terület

kivett beépftetlen terület

kivett beépitetlen terület

kivett beépltetlen tcriilet

kivett beépftetlen terület

kivett beépítetíen teriÜet

kivett beépítetlen teralet

kivett beépitetlen teriilet

kivett beépitetlen terillet

kivett beépítetlen terület

kivett beépítetlen terillet

kivett beépítetlen terület

kivett beépítetton terillet

kivett beépítetíen terület

kivett beépítstlen terület

kivett út

3.2. A fenti ingatianok (továbbiakbsm: Ingatían) hatályos, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjai jelen
megállapodás I. számú mellékletét képezik.

A szerződés célja

4. A fejlesztési területea, az 5501-5520 hrsz-ú területen a Pejleszto a teruletre vonafkozó településrendezési
tervmódosítás jóváhagyása után az Onkormányzattal eIŐzetesen egyeztetett fejlesztést, beruházást kíván
megvalésftani a településtervezési munkak befejeztével rendelettel elfogadott Épitési Szabályzat és
Szabályozási Tervek (a továbbiakban: SZT) alapján.

iVeios^
^I"\

^.. 's".. jfe. :5... ^..^
j^ dr^ 'gyiÁkos

polginnester '' " int ellenjegyzö

w.í
'GergSné Varga

K/!... ^. ^ - ^fáiMci.&üA^Qi

Dunavarsány Város Onkormányzata

Balázsné Meszing^f- Timea
Ugyvezetö
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6.

7.

5- AZ.., OÍ°"nfayzat'.. mmt telePtllési önkormányzat az 1. pontban meghatározott Tdepftési
S^bm, r^w tó -meg''alósltása ÍKiekében - Magyaro^zag-heTyÍ"Önkonnfayza?aÍró°l
smló. Mll;, évLCL^IX;.to"ényben. rö^tettöAomfay"ti^datoidÍátósakö^^^
ksmyezet-alamsáról és yédelmér°LSZ°10'1997'éyi Lxxvín. tv. 30/A7^aaÍq)ján'jefra'szeróidS
telepi"e,srele SS;-szerz6déstkota peJle5zt6vel "ravonatkoaian, ho^a''S2er26désben"me7ha'toozoÍt
azon^telepulesfejlesztési feladatokat, amelyek a jelen szerz6désen-'aiapulva"eis6sortaii"ae"feto'és1
megvalosításához kapcsolódnak, _és amelyek egyébként a terület fejiadésévei"az"0nkormfa

lés szerint a saját kBItségén megvalósitsa.

A szerződés tárgya

AjdenszerződéstárgyaazonköksBDÖs kötdezettségvállalások rögzftése, amdyek szükségesek a 4. és
utározott célok megvalósításához.

A teriiletrendezéssel kapcsolatos feladatok

,
A. feJleszteslteriilet me8eB'ezik a Modulus-R Bt., Rumi Imre településtervező által. a Ma-Dun
I"-ve,slm e"L_Kft; _részé''^készKett- , a. >D"Dav"-sí"y, . az 5501-5519 "hrsz-u TóÍcöm^ék "TeTepltés'i

terve" megnevezésü Telepftósi fanulmánytervben bemutatott teriilettel.

8- AFeIek,I;ögzItik' hosy ezen S2erz6dés szimítási alapjául létrehozható maximális fejlesztési lehetösét
ve^akcélken^alapd, mely a vonatkozójogszabály alapján elkészült "Dunavars-ány, ~az-550"l-55"l9'h^z-'
ű Tókömyék Telepítési tanulmányterve" dokumentáció szerint a követícező:

kialaklthato építési telekingatlanok száma: 22 db telek,
a prognosztizált max. építhető lakó- ül. üdülőegységek száma: 44 db.

9' A,
-.

teÍpl ilésrendezési.. to"'ek. m6d°sltísa ff. ^rpülésfejlesztési komepcióról, 02 íMesrál;
telepslésfeflesztési stratégiárol és atekpülésrendezésí 'esztózSh-ől, valamint~^s"tekpülésrend6ezüi
sajátosjogmlüményeh-eiszóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. readdet (a továbbiakbm: Korm'rendeÍetíT^
szmnti előzetes tájékoztatisi sakaszban vm. Az egyeztetési eljárés befejezése'utána'KepviseÍő-testtiIe'í
ismamegtárgyalja az anyagot, nézve u eljirts lefolytatását, és ajelen szeraödésbeni

10. Az Onkormányzat vallalja, hogy az 1. portban rögzitett Telepítési tmulmánytervet a je
folyamatba^ levő^ Dunavarsány tíepSlésfejlesztési 'koncepciója és telepüÍésrendezési' e'szSi
feMvassaataésreszleses m6dosüasa <e"'e2ési és áUamigazgatásffolyamatához csatlakoztatjaés'azztí
eeyiitta feilesztésa teraIelTe kifeqedően az egyeztetési es véleményezési elj&ast a'jo^zabaÍyokban
rogritett^módon^késedelem^néIkUMefolytatja, a településfejlesztési koncepci6ról,°'az''7n
településfejlesztési stratégiárol^ és_a tetepülésrendezési eszközakről, valamint'eCTes'te'lepüÍésren^ési
sajátos jogintézményekr61 szóló 314/2012. (XI. 8.) Korai. rendelet VI. fejezeteés az'Onkomim
partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályzata szerint

''' A, FeJtesfő vállalia' 110,B' a yieményezési eljáris sorm, a véleményezök és az Önkomiányzat részéről
feimerülS ^ az országos_^ogszabály által alátámasztott - észrevételek miatt -szaksé Sse~~váTő"
yütoztatásokateryb en (SZT módosításban) való érvényesítését elfogadja és amemíyiben'
hozzájáml az átdolgozott terv ismételt egyeztetéséhez, tívéve, ha az aprojekt'megvaÍósiÜiatósTeát
ellehetetlenfti.

12' A_Fejkszt°_t"domásuI veszi'hogy a fei!es.ztési felyamat végkimenetdére az Önkományzat semminemű
8aTa"ciat.nemJállal'.Ame""yil'en ~.az Öakormányratnak fdróható ok kivételévd -"atolepuÍesrendezésÍ
tervek mödositása nem a Fejlesztö dőzetes elképzelése szerint valósul meg, esetleg megh&surabb'maz

Gergoné a
polgárm

Duna

.
5'
L^& ..JL.,,, -.^\ rI&tí. M..^.^.47^^
Tusdt^ dr^ 'ágylAkos SalwsniMesmTusdt dr^ ' ágylAkos
r . -J?gyzS' int ellenjegyzo

yVfcoyS ormányzata
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Balaisné Mesüngei ÍTtmea
ügyvezetfi

Ma-Dun Investment Kft.



raetben ennek következményét a Fejlesztő viseli, semminemű kártéritési igénnyel nem lép fel az
szemben.

13. Az Ctakormányzat kötelezettseget villal anra, hogy a jogszabályoknak, más hatósági elöírásoknak
!"e?^.dS fei)esztésl célok elérése érdekében a terrezfivel, szalchatóságokkal eCTflttmüködiÍc a
hatisköróbe tartozö kérdésekben.

14. Az Onkormánysat kötdezettséget vállal, hogy az illetékes hatóságok jóváhagyisával elkészült - testületi
döntésre várf és arra alkatai as - településrendezési terveket sx'azok kézhezvételét követöen tartando'
rendes képvisel6-testilleti ülésen a KépviseIő-tesUlet e)é teijeszti, és megtárgyalja.

SZT módosítás utáni feladatok

15. A Felek együttesen rtgzitik, hogy az SZT nuidosításáról szóló rendelet hatályba lépését követően
kezdhetö el a fejlesztési cé] tényleges kíalakítása.

A tervezett tívlati fejlesztések

16. 1. A dunaya rsányi és majosháa vonatkozó teiületek bir önálló közigazgatási egységeket alkotnak a

Pejlesztö tísz&TÖ\ az mgatlanfejlesztés és ingatlan haszaosftás során egy egységet képemek, miutfn a
fejlesztes során pl: a közművesítés is csak fgy valósitható meg a megfelelő'keTtséghatékonysággarA
fejlesztések megkeadése, illetve a fejlesztési utemek időtartamai pontosm nem meghaA-oáiatód^
miutan ezek alapvetoen az in^tlmpiaci kereslettől, a kapcsolódó hitetezBi gyakorlattói^ illetve ezekeii
keresztül a m^asfeszültségü táwezetékkd érintett 24 telek hasznosíthatóságától" fiiggenek. ~A
tervezhetó költségek, pontos kalkulácioja elsődlegesen a településrendezési terv módosításátkövetéena
telekalakítások lezárultával szimltható.

16.2. Fentiek alapjm az els6 ütemben a 2016. évben várhatóm lezámlnak a parceUázasi és telekalakítasi
foJyamatok. Ezt kBvetően a misodik ütemben előre láfhatóan 2017. évben keriil sor a szUkséges
tervdokumentáciok elSkészítésére és az ezek kivitelezhetöségéhez szükséges engedélyek beszerzésére.
A fentiek lezárultával a hannadik ütemben megkezdődnek a közműhálózatok kiwtelezési munkáíatei/-
a kozlekedési utak, elektromos, közvilágitasi, víz, csapadékvíz és szenyvízvezetékek, stb. kiépftései -
mely munkák teryezetten 2018. évben zérulnak. A negyedik es (itBdik Utemben a Pejlesztö elkészlttetí a
felepítmények kiviteIeaSséhez szükséges tervdokumentieiókat, beszerzi a szukséges hatósagi és
szakhatósági engedélyeket, mqd elvégzi a projekt befejező munkálatait, melyek varhatóan a 2020"évig
megvalósulnak, s melyek magába foglalják az ingatían és felépftmény együttes kiaIaUtásait

l6-3-A Felleszt° kötelezettséget yallal arra, hogy a 16.2. pontbm rogzftett fejlesztést kizárólag sajit
költségén végzi el, a fejlesztéshez kapcsolódó SZT-ben elöfrt kfizteriilet és kÖ2mfieUá?
kialakítésának, fejlesztésének, valamennyi költségét sajét maga viseli, fgy az Önkonnányzattólsem
most, sem a jovében a jelen szerzodésben rBgzítetteken tiil semmilyea jogcímen nem támaszt
megtéritesi.igé"yt'mely. igény érvényesítósér61 a szerzödés aliirísaval a Fejleszt6 kifejezetten lemond.
A telepulésfejlesztési feladatok megvalósftásával Bsszefllggésben a FejIesztS feladatát képezi kBIönösen
azok:

a) elökeszítésének,
b) terveztetésének,

c) megépftéséhez szukséges külonböző hatésági engedélyek beszerzésének,
d) kiviteli tervei elkészíttetésének,
e) megépftésének,
f) szüksége esetén hasznélatbavételi engedélyek beszerzésének,
g) műszaki átadés-átvételi eljirósok lefolytatásának,
h) forgalomba

illetékess

..&?
'GergSl^ "

polg
Duna

ési dokumentácio jogszabály szerinti összeállítísának és a hatáskörrel,
ző hatósághoz történé benyújtásának,

-^.. -ü^............. I.ctfe'.^j...y^5;^oA 7í i^\
BaláisnéAíesztnger TÍMca

ügyvezeto

Snlágyi Akos
, mint ellenjegyző

Önkormány2ata Ma-Dun Investment Kft.



i) Sjikésiz°Le&'esJ.étes''taények, Magyar Államnak> önkormányzataak, vagy kBzszolgáltatást
S.ek  tónő- aZdA-atal_az előzeteen esyeztete< ^knek'mrg feteIöcn^vi^ett'S^
jelentésig a teljes kSrü üzemeltetésének, fenntartásmak

saját kflltségen való viselése.

t^^L^ m"&artrukturá"!., -beroházások . továbbá a ^Uteruletek megvatósitásíhoz,
Slatba';etdéheÍ., forgalomba , hdyezéséhez. °'^dhetetíentU'~szakséges*''B'lZ^TÜ^
k^ws&^m^is!m^to-w^. wi^
ltoőieLtóolfeluktek. dattLvégtegeskö^
^^m^wítok, ehl^iF ;^w~e^^^
^ss^^sm ^w^^=^==

16'4'^FgS a>fen.ti^emháms?kaLsaját k8It.ségere végzi-..R'" Önkormányattal szemben -jogctmtöl
fS"^ tekértw<-Lriepitéstés a JoealaP.. nélknirgazdagodást~Tm a'J:ta"^dés'G
S?eken túl mestéritési 'eémyel nem éÜ>et,-ilyen igényéröl a Szerzodés aÍáteávaÍ"tífeje"^tt>'

I7' ^K.éLT.Íef^n. ".öflkomfayzatot. ter!lelő. esetleSes Jelen szeirfdésben nem rögzftett
többletköltségek viseleséről a Felek azok felmerillésekortárgyalna]c.

] 8" ^SLVtí!a!Íltosy-az3;-p, °n a" me*attro20ttfeJIesztési teriilet 16. 2. pont szerinti kiépítés&ekiltemezéséliez ilieszkedöen, a fejlesztési céljának részeként
a) kjalakítja a Szabályozasi Tervbea kiszabályozott utakat, köriekedési teruleteket.
b) faÍPIti,. ^a), p°?t.smri'"i, utdk°"a 16-2;.POnt. szE""tifejleszté7i'"pro>.̂ 'üfetve az Építési

sabályzat. és.szabályozási Terv szermti/e'liaszníláshozs2iikségerk ?2mfi'vekrt"' Ív'o'vS
szen"yvfa°. _.villam?s ener8ia- csaPadékvíz dvezetés és kflzvilégftósl"a Ít8anű'ilzemeltet6Ktel
eaSwko^eLés. a közműveltet. a s?'lg"totóknak. ill. ^"ÖnkonnaiTyat'rószérT'Í^n
^eraödése"_talmenöen,térltés nélkul tedja, --tudomásnlvéve, hogyakezmfitometotök &J^
t(iSmányzat csak abba"m esetl'en veszi át ezekct'ha a kiépítés szabv"y°smin6ró5'CT

19i ^Sj!esfesi terutó,e"-kmlll'-. a. I6,2-. po.ntbm ..°°gha'A-°"tt ütemezés szerinti megvalösulássa)
ossrilmgta°', -alo"k°mányzatot .terhdő^intózményr kapacitások kiépftesi~és"működ?si"k81teéeel;
részben a Pejlesztö kflteles átvéllalni, az Önkormányzat utólagos megteritósTköteÍe2ettsége''né&iiI"

19'L^-Fefck-. 'űgz?ik...ariLhos',, ate"'ezett. lakásszámhoz szükséges intézménybövítés-fejlesztési és
femtaraatósa8i-kö;ltségel( tabl'let!ciadás°"c°"t J'elentkeznek majd az-Onkonnányzataál"JAte^ezett
M'áss2ámhm., szuksé8es mté2ményb6VItes-fejlesztési és fenntarthatóságÍ-~kBÍtsége~'a"2'2"tdek
fisle'embevételéveuett megha*°>".. A költség többek közőtt magába'°FogÍaljaToktatás1 tere^
ltoeh°zásanakfiTszlro2&át'-az °rvos? üss'elet butosit&át, a védőnöilzorgíTaTbÍztositfcaTaz'óv'od^
.
látíf^Ssitisa'. "stbLFekL""önk°rmanyzatná'. a' Felleszto- b~e,aaT~miTtt"^eZ
többletkiadásokat Bsszesen 13.200. 000,- Pt, azaz-tizenhárommiUió-kettöszezT7forintí>m határo^&

19-2'A, "FeIekmegüÍapldmk'_h°S, aFej. lestía41tolJeIen. s^^^ szerint vállalt, és a fejlesztési terilletet
dIató'"wovfa:-éL^T^Íd_átot. köT jles^ése<önkomm^^^^
m.iattaJe'en"eI;z°désl9-LP°"tjábal'metílatározott 13.200.000;- Ft össKgbea7ejle'sS6"6"60o7oO'',°
Ft-ot azaz hatmillió-hatszázezer formtot 19:2. 1. pontban foglaltak 5zermtjog^ult~besJ zámtanT""'"""''

19. 2. 1. A_Je!en_szefzodesJ9. ^j'onJ^szerinti 13.200. 000, - Ft megfízetésének és ajelen szerződés 19. 2.
pontj^szennti 6. 600. 000, - Ft beszámitásának ütemezése a'következők -szennt"történik~'T Fdek
megállapodnak a  Iiogy amennyiben a 16.2. pontban meghattozottaknak""megfelelö'^

^ ^ ^ ^.4 ^ ü/í/
. ".^Ufc. ^- ^te.. Í'l, :... :..."^- 'ía^. Mtí/... !fe]'. .... //í^/i

"GergonéVarga ^^Szi^. Ákos BalázsnéMesziwe Timea"'"""Gergoné Varga
polgármester '%,

Dunavarsán
jeig><a, ny ellenjegyzö

rosQjA' ányzata

BaUisni Meszlnge Túiwa
ügyvezetö

Ma-Dim Investment Kft.



ie8későb1'. 201.8' december. 31'-i8.aFelek-által d6zetesen elfogadott műszaki tervek szerint, a
Fejlesztfi a fejlesztési területet dlátó, ivőviz- és szeimyvizhirözatokkal fizikailag"elicésriir (a
szukséges szakhatósági eljárasok ezen hatóridőn kívül is lefolyhatndc), és aaíkS a Peil
felajánlotta az Önkormínyzat tulajdonába ajeien szeraódés 20. pontjasffirin^ Akora Pejiesztfia
J en- S7?rz6dés alaPJán automatikusan - minden további jognyilatkozat néÍküf- érvénvesfti a
6. 600. 000, - R Bsszeg beszémítását a 13.200.000, - Ft összegébe7Ha a Pejleszto 2018. decemberS^
ig az elozetesen dfogadott tervekalapján nem készU erfizikailag a'fejlesztési terüTetet'eÍlátó.
tyóyiz- es szennyviálálómttal, akkor Fejleszt6 legkésőbb 2019,''december 31-Í8-köteles~az

6-6''0-000,- Ft-otmegfizetni az Önkormányzat 19. 1. pontban meghatározott
kraobbiekben fehnerülS kBltségeit alapul véve. A 2018. december 31. után fiakaíÍag'eÍkeszulö
jvóvi&ésjizennyrizhálózatok kapcsan a Fejlesztfi a 6. 600. 000, - Ft Ssszeg beszémttósára mir'nem
jogosult. Tekintettel arra, hogy az Onkomiányzatnál ajelen szerzödés 19. 1. pontjában megjelőit
koltségek az ingatlanokon történö felépítmények elkészUlte utánjelenfkeziiek, a második-6. 600°000.'-'
Ft-os összeg az alábbi módon kerul megfizetésre: Fejlesztő minden évjanuár 10-ig hitelt érdeml'B
modon nyilatkozatot köteles benyújtmi az Önkonnányzathoz a fejlesztósi terilleten addig, illetve az
elss6évbw értíkesitett ingatlanok szamáról. Ezen nyilatkozatot'elfiször 2017. januáT-fÓ-ig"keÍl~a
??"IT^°^. benyu )'?^.ia:. EZe? "yilatkozatok alapján törtEnik az ingaüanok utínjáro összeg(azaz
300000 Ft/mgatím) Fejlesztö reszéről Önkoimányzat részére történB megfizetése a nyYk&ozat
^lS?, !t^, sz^"nti év-Íamlár 15-'& A második 6. 600. 000, - Ft, (és Igy ajelen és 19. 1. pont'szennti
13. 2p0.pOO,-Jtm6gfizetésének)véghatárideie2020. december31. Ezenid6pontraaFejleszt6nek~az
eladásoktól fBggetlentll amásodik 6. 600. 000, - pt-ot meg kell Szetnie az Önkomiányzatrószére.'

I9.3. Pelek rögzitft azt, bogy a 19. 1. és\9. 1 pontokban meghatározottak megfelelően szolgálják az
érdekeiket, hiszen az Önkonnányzatnál a Pejlesztő fejlesztései nyomán keletkeznek a többlelkíadasoic
es azok fmanszirozásaoz megfelelfien, ütemesen és idfiben jámi hozzá a Fejleszta. A Felek a Ptk. &
98. § (1) bekezdése szerint a Felek tudatosm vállaljék a 13.200.000,- Ft és a 6.600.000.- Pt
yonatkozásábm - mindkét irinyban - a feltmő értékaránytalanság kockázatit, és a szerződés'ezen
jogcímen való megtámadásáró! a Felekjelen szermdés aláfrásáva] aPtk. 6: 98. §"(2) bekezdesealapjai
kifejezetten lemondanak

20. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkonnényzat kizárálag külön megillapodassal vesz tulajdonba
letesltmenyt. Amennyiben ezen jogagylettel kapcsolatosm, külfln" megállapodás S2ermt---az
Önkonnányzat valamely letesítményt tulqdoniba veszi a 19. 2. pontban feglaSakmeÍÍett, azt ajelen
szerzfidésben foglaltakon túlmenöen kizirólag térftés nélkíU, azaz az ellenérték megfizetése néacalteheti
meg, kiyéve az elkészülő ivóvfz- és szennyvizhátózatok esetébm, tekintettel azok forgalmi értékén
keresztül torténfi önkomiány^ati vas'ongyarapodásra. Az Önkonninyzat oldalán esetíegesen felmerüia
kozterheket (adókat vagy az adók módjára behajthaté egyéb kötelezettségek teljesitését, valammt az Áfa
önkormányzat részér6\ tBrténo felmertltóse esetén azÁfa-t) a fent megnevezett ÍiBanfivekentúla
Fejlesztö köteles viselni.

21 Fejlesztö tudomfaul yeszi, hogy a 8. pontban rBgzitett fejlesztési lehetoségek megváltozhatoak a
településrendezési eszkSzSk módosftási folyamata sorfn. A megalkotott rendelet szSvege és meUékletei
alapján biztosftott épltósi előfrások orsrigos jo^zabályok alapjín módosulhatnak. Az ilyen
módosítasból eredo mindennemű felelosségét az Önkomiányzat kizérja, illetőleg a Fejlesztfi a
Szerzfidés alafrésával feltéte) nélkül és visszavonhatatlanul lemond azon jogérál, hogy az
Onkoimányzattal szemben -jogcfmtöl fdggetlenül - megtéritési igénnyel éljen, ha ajelen SzenSdés
alapján megalkotott rendeletek alapján biztosított épitési elofrasok módosftáséra a részletezett okok
miatt kerül sor. FejlesztB a Szerzfldés aláfráséval feltétel nélkUl és visszavonhatatianul lemond amn
jogáröl, hogy az OnkomiÍDyzattal szemben -jogcímtöl függetlenül, így bele értve az utató magatartást
ésaz Etv30§-aszermtikártalanitást is-megtéritési igénnyel éljen, ha az SZT országos jogszabály
miatt megváltozik, vagy hatályát veszti, külonösen ha a Fejlesztési Terulet övezeti besorolása vaev a
beépítési param ̂  " egváltoznak.

^li- SC^

, 1. i. AV>A.^..JJL.-...,..-^ .. S.o^uL e/,^^^7^.^^M.y! . iVk^^'^,..^ :... .7....... .7....";... ..-'^.V... f. ^... ^^.. J... r^^),.(i'S^))C / i^>
tSergoné aTIS<ltj, . SulágytAkos Baldzsné MeszlngerTímeiP

polgárm lijer --'je , mint ellenjegyző Ugyvezetö
Dunav ífiy, V akormmyzata Ma-DunÍnvestment Kft.
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22'l-""FeÍ'esztLvá"alJa az.,1' POIltbm röezített ffi Önkonnányzat Képvisdö-testulete által az 57/2015.
ay;M;). sramú. határ°mtl'aIl, D"°avarsány- a2 550I-5519 h'rsz-ú T6körayék'TdepftésÍ"tm^ImÍn^en;
^Ttó^"?"ltíSZ. °tt; .a_brópjtésrenem, szánt terillet ^dfelületeinek; a'to' ezettu^é^e't
fei^sztőifaCT&okb°Lés<a ter("et beéPülésévd paihuzamosan minBségbeDVaÍdmegvalfeÍtás'Í't'oíibtó

ja annak fenntartísát. ~ "'~- '-~ --o ."-"""".".>

22'2'_"AZqleszt,ővá"alja és.S°n(l°skodik róla, hogy a fejlesztési teriilet beépítése és üzemeltetése sorin a
régészeti értékek véddmét a vonatkozájogszabályoknak megfelelően maradéktaiaiiun>'izto''sítj'^

22'3"<. l.Fe'^es?i. vüIatía;"ll°B:-a, teri"et beeP'tósénél olyan műszaki - épftészeti és kertépitészeti -
növénytelepitési megoldásokat alkalmaz, melyek illeszkednek a kömyezetbe.'

Biztositékok

23'' A>>FeLek."m^gaIlapucrinak,^bl'an'. hogy a. Feilesztő. a. 19-'-19-2-és 19.2. 1. pontjában villalt
k Ségatók^b?SItás.ára -és,.az abban. &ghltA^eljesítésére"a -szerz6dfe";n"eTkBté:év'>d
eáyStt^.20°<o<)o:\Ft.,. CTejélB, _a , MaÍoshaza. Ms/2 ^'z-ú mgtíTanra"'elsŐ"'!sT^
jelzaIogszerzMést kötaek. Pdek megiilapodndc abban, hogy amennyiben-a°FeJÍeszt6 a"19. l'. "lT2"
J!iL^" m^^.to ffittsé8et,nem.. teljesfti>-^
é"éTsl^ti:A_Felek, ró^. ho^^FeÍ. lesztöaMaÍosháza 068/2 ̂ "te'lton , ~s SZ
terwlm, e!y-,TOrf"a2eh8tő. tegt°t'bte. I61( kidakítisára törekszik. Az ÖnkommyzBt'yje'knti"'
ezm"tdekal_akítást tímoeat^ és " dA°z szakséges Jognyilatkozatokat'hatíriSöTenT'd'le'n^
BélkilLtne8teszi' Azö"konmny"t vállaljatovábbá azt. hogy ajeleii'pont'szermt'i'telekaÍ'aMS^
ÍMtí"da'CT"es,. tetítomentese". a...Ma'°.sllá2a esetében. 'fi'lyamatbm~'lwő"tele^llÍé^ri^zeti
tervm°áos!tásnak, meeftteloen a le8>bb tete eredményezöen kialakuió-űj teleksmA^rtbőr^dlTa
S^Srtt, ^be helyrait. a Jd-l°B°^">fe a.>bbi kiaÍakul6teU^'(n;á; ̂ ok

';

esedékes és megfizetett összegelckel csökken'a fejÍeszt6t-terheÍ6"lÍ. 200.'OaOO.m"F't
ö,ssre6_akkCT_az onkorminyzat_a cs8kkenést61 számftott 15 napon'beÍffl'fiildhivatolTtoezetésre
dkÍmas. m6d°n^a"'"'hátralék°s asszegre" csOkkenti az ingadanokat'teriieÍe'TeÍzál'OKro'RarA '^^
e^tben' haJ.6;T,ooorZt~ravígye n össze8nél keresebta:e csö > aTej-ÍesztötTeZe'Ífhátraa;
alÍ°r-. a-_Fejl,esztő^érésére az Öntonnányzat'a kéréstol 5zámított-Y5-nap'on"beíüra ''f8lSSi
atw^tósrealkalmas formábm a Pejksztö iltal valasztott egy mgaümra csÖkkentijeÍzaÍoei'D^t. 'tTa
másikingatlantpedigajelzálogjogaldlfelszabadftja. " ~" ------'----s"6"',

23.2. SzCTz6dő Fele^megillapodnakjtbban, hogy a Szerződés megkötésének tényét az Étv. 30. S/A
bekezdésealapj&i a Fejlesztési TeriUetre - tehát a érintett Dunavarsány, '55oY^5'19hraz^ beéiritetím
temletLvaIT'DLaz_5. 52.0 .hrsz:ú"út. me8"CTezésű ingatlanok 1/1 tulajdoni'hánya'dáral azTwS"
nyl'vánt_a',tísbafeljegyeztetilc- A F6JIeszts a Szerzödés'aláirásival feltételnelküTés'visszav^haStí'm'uÍ
hQzzajáralásftadja ahho^ hogy^a fenti ingatíanok részilletoségére a telepüÍesrendezésTs^rzéTfe;
mm8atian;nyilvántartásba feÜ.eey2ésre tertiljttn. Men Szerzfidés ar teleptiÍésreDdezésrs ^rzÖ'^

ijául smlgál.

Egyéb megállapodások

24. A Feiek^otdezikmagukat arra, ^hogy ajelen szerződés sikeres teljesülése érdekében
együttmüködnek. Azegyüttmtiködés soránjognyilatkozat-tételrejogosultak:

a) ^O?6 3 :f^- St3n)dras (1055 Budape5t' szt- IstvM krt' 19- M^^

1fr /-"-^ o
í.. . 1 r[ s^-^ -<? r- n _ o /
Wf ^^^.... -... -"'^ '^W....^^r77^^

TSnSe ^ . Sdláevi Ákns n^M-^.i/-;.
u óer80w^.. Tánse ^ssa0;Ákos"7 

" 

"'s^s^y'"' "'^7
. z6, mint ellenjegyző ügyvezetö

Dunavarsfay Varos Önkonninyzata Ma-DunTnvestment Kft.
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b) az Önkomiényzat reszéröl: Dunavarsány Város Önkormányzatának felhatalmazása alapján Gergfiné
Varga Tünde polgármester

25. A Feldc kölcsfinBsen megállapítják, hogy a fejlesztési terttlet helyrajzi száma, területe a Fejlesztés
megvalósitásához szükséges esetleges telekalakitások végrehajtása során módosulhat, illetve változhat,
tnvábbá a fejlesztési teriileten lévő ingatíanok megosztására, valamint esetlegesen mís ülgatlanokkai
történő egyesítésére, illetve mflvelési águk átsorolásra, illetőleg rendeltetósváltoztatásukra is sor
keriilhet. A Felek rBgzftik azonban, hogy ezen esetleges változások jelen Szerzodésben rögzftett
kStelezettségeiket nem érintik és Igy a fejlesztési terilteten kialakuló ingatlanok területébfil kialakuló
vagy azoknak megfeletö ingatlan vagy ingatlanok fejlesztése során a Szerzödés rendelkerfseit kell
alkalmazni.

26. A Szerződö Felek vállalják, hogy a jelen Szerzödés céljainak megvalósítása érdekében
együttműködnek és e célok megvalósftása érdekében szflkséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket
megfelelő időben - saját dentéshozatali eljárásnknak megfelelöen - megteszik, Íllrtve az Önkormányzat
a szükséges határidöben az eljárásokat lefolytatja.

27. A Szerzodő Felek vállalják továbba, hogy - ktllönös tekintettel a miadenkor hatályos szimviteli
szabályok betartására - ajelen Szeraédés teljesitése érdekében sziikséges további szerzfidéseket, azok
szükségessé valésakor születö megillapodásuknak megfelelfien haladéktalanul megkötik, feltéve, hogy
az jelen Szerzodés vagy jogszabály alapjm kfitelezettségüket képezi, abban megillapodnak és~a
megkötendö szerzödés teljes mértékben összhangban ílljelen Szerződés rendelkezéseivel.

28. A jelen Szerz6déssel kapcsolatos, a Szsraödé Pelek közti vagy valamely Fél részére admdd mülden
értesítés, utasítás, felhivés, követelés vagy kfizlés csak irásban történhet a hivatalos irat kézbesítésére
yonatkozó kfllfln szabályok elöfrásainak megtartásával- Ha az iratot annak tértivevénnyel történé
kézbesitése esetén az ertesitett az átvétel megtagadása miatt, illetve a postai értesités ellenére nem veszi
at, ugy a második tózbesítósi kisérlet napját koveto ötödik munkanapon - ellenkezö bizonyításig - a
küldeményt kézbesítettoek kell tekinteni.

29. A Szerz6désb61 származó jogok és kotelerettségek a Szerzodö Felek iltalános, egyetemleges
jogutódjaira változatlan tartalommal szálkiak át. A Fejlesztö több jogutódja esetén a'jogutódok
felelőssége egyetemleges, ameimyiben az Önkoraiányzat és az esetleges jogutodok másként meg nem
állappdnak.

30. Szerz6d6 felek megállapodnak, hogy Jelen megállapodásbaa Tulajdoaos által vállalt kötelezettségek a
Fejlesztfei Teriilet tekintetében az Ingatlanok mindenkori btlajdonosait terhelik. Tulajdonos vállalja,
hogy az Ingatlanok, vagy azok egy részének - bármilyen jogciinen történé - átruházása j ogutódlásnak
minösai, és ez esetbenjelen szerződés szerinti fcötelezettségeket Tulajdonos köteles az új tulajdonosra
átruhazni, illetöleg kizárólagosan ezen kotelezettségek átvállalásíval lehetséges az Ingatlanok
tulajdoiijogiiiak átruházása, fUggetlenU az átruházásjogcfmétöl.

31. A Fejlesztö az Onkonnmyzat előzetes frisbeli hozzájárulása nélkül a Szerzodésben villalt
kötelezettségei tekintetében hannadik szcmellyel nem köthet reszbeai vagy teljes kGtelezeteég-, illetve
tartozásátvallalásra és/vagy teljesitésátvállalásra vonatkozó megállapodást. Ez nem terjed ki
ingatlanok értékesítése során torténé szerzödéskötésekre és kötelezettségátvállalásokra.

az

32. Ha a Szerzödés a Szerződö Felekre hivatkozik, ez magában foglalja a SzerzodS Felek egyetemleges
vagy szinguláris jogutódjaira való hivatkozást is.
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33' ^n&Sbm"fo^!tFl^, e. s2e^désseL,6sszefüSE6 i"fo"°áciök. ^alamint a Sze^ődéssd
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muiösfllnek, és mint ilyenek részesilbrek jogi véde'Iemben.

34. A jelen szerzödésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az Étv. szabályai az minyadók.
35. A Felek köteteik magukat an-a, hogy az esetlegesjogvitáikat igyekeznek békés úton rendezni.
36' Hla ,s^"Mes,Idmldy rel;delkezEse.. _a. Teyar.joe alaraán érvé"ytden, jogszabálysértö vagy bfrói
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^JllkS.e"fa^séseLesÍatályát.kivéve-ha a szerz6dés az °"'>yteien~renddkerfs"h^yá^
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Dunavarsány, 2015, október 08.
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1 sz. melléklet

JELZÁLOG ALAPÍTÁSI SZERZÖDÉS

Amelyet
egyrészről

Ma-Dun Investment Kft.

cimük 2336 Dunavarsmy, Nagyvarsányi út 79.
adószám: 24209935-2-13
azonosítók: Cg. 13-09-169771
statisztikai számjel: 24209935-6810-113-13
képviseli: Balázsné Meszinger Tímea ügyvezető
a továbbiakban: Jelzálog Jogot EngedŐ,

másrészrŐl

Dunavarsány Város Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
törzskönyvi azonosító száma; 730875
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester,
továbbiakbati: Jelzálog Jogosult,

felek együttesen említve: Fclek,

kotöttek, az alábbi feltételekkel:

EIőzmények

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

"19. 1. A Felek rögzltik azt, hogy a tervezelt lakásszámhoz szükséges mtézménybövi'tés-fejleszlési és
femtarlhatósági költségek többtetkiadásokként jelentkeznek majd az Önkormányzatnál. A tervezett
lakásszámhoz sziikséges inlézménybSvítés-feJleszfési és fenntarthatósági kűÍtsége a 22 telek
figyelembevételével letf meghatározva. A költség íöbbek között magába foglalja ~ 1 oklatási terem
létrehozásának fmanszirozását, az orvosi ügyelet biztositását, a védőnői szolgálat biztosítását, az óvodai
ellátás biztositását, stb. Felek az Űnkornuínyzatnál a Fejlesztö beruházásai miati jelentkezö
többletkiadásokat összesen 13. 200. 000, -Ft, azaz tizenhárommillió-kettSszezezerformlban hatdrozzák meg. "

" 19. 2. A Felek megállapodnak, hogy a FejlesztS általjelen szerződés szerint vállalt, és afejlesztési teriileteí
ellátó, ivóviz- és szennyvizhálózat közm-Sfejlesztesek Önkormányzat javára történo ingyenes átadása miatt a
jelen szerzoclés 19. 1. pontjában meghatározotl 13. 200. 000, - Ft összegbe a Fejlesztő 6. 600. 000, - Ft-ot azaz
hatmillió-hatszázezerforintot 19. 2. 1. pontbanfoglaltak szerintjogosult beszámitani. "

"19. 2. 1. Ajelen szerzodés 19. 1. pontja szerinti l3. 200. 000, - Ft megfizetésének és a jelen szerződés 19. 2.
pontja szerinti 6. 600. 000, - Ft beszámitásának ütemezése a következők szerint történik. A Felek
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megánapodnak abban, hogy amennyiben a 16. 2 pontban meghatározottaknak megfeleloen legkésőbb 2018.
december 31-ig a Felek által elözetesen elfogadott műszaki tervek szerint, a Fejlesztö afejlesslési területet
ellátó, . '"ovfe- és szermyvizhálózatokkal fizikailag elkészül (a szükséges szakhatosági eljárások ezen
határidon kivül ts lefolyhatnak), és azokal a Fejleszto felajánlotta az Őnkormányzat tulcydonába a jelen
szerződés 20. pontja szermt, akkor a Fejlesztő ajelen szerződés alapján automatihisan - minden további
jognyilatkozat 'nélkül - érvenyesiti a6. 600. 000, - Ft összeg beszámítását a J3.209. 000, - Fl Ssszegébe. Ha a
Fejlesztő 2018. december 31-ig az elözetesen elfogadott tervek alapján nem készul elfizikailag afeflesztési
teríiletet ellátó, ivóvlz- es szennyvízhálózattal, akkor Fejleszto legkésobb 2019. december 31-ig köteles az
Onkormányzatnak 6. 600. 000, - Ft-ot megfizetni cc Önkormányzat 19. 1. pontban meghatározolt késöbbiekben
felmerülo költségeit alapulvéve. A 2018 december 31 utánfizikailag elkészülő ivóviz- és szennyvízhálozatok
kapcsán a Fejlesztő a 6600. 000, - Ft összeg beszámítására már nem jogosult. Tekintettel arra, hogy az
Önkormányzatnál a jelen szerzödés 19. 1. pontjában megjelölt költségek az mgatlamkon tönénö
felépitmények elkészülte után jelentkeznek, a második 6. 600. 000, - Ft-os összeg ca alábbi módon kerül
megl~uetésre: Fejlesztö minden ev január 10-ig hitelt érdemlő módon nyllatkozatot köteles tenyújtani az
Onkormányzathoz afejlesztési tertileten addig, illetve ca elozS évben értékesüett mgatlanok számáról. Ezen
nyilatkozatot eloször 2017. január 10-ig kell a FejlesztOnek benyújtania. Ezen nyilatkozatok alapján történik
az mgatlcmok utánjáro összeg (azaz 300. 000 Ft/ingatlan) Fejlesztő részéről Önkormányzat reszére történő
megfizetése a nyilatkozat benyújtása szerinti évjanuár 15-ig. A második 6. 600. 000, - Ft, (és így ajelen és
19. 1. ponl szermli 13. 200. 000, - Ft megfizetéséneic) véghatárideje 2020. december 31. Ezenidőpontra a
Fejlesztőnek az eladásoktol függetlenül a második 6. 600. OOO, - Ft-ot meg kell fizetnie az Önkormányzat
részére."

, 23. 1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Fejlesztö a 19. 1., 19.2. és 19. 2. 1. pontjában vállalt
kőtelezettségének biztositására és az abban foglaltak teljesítésére a szerzodés megkotésével egyidejCleg
13. 200. OOO, - Fí erejéig a Majosháza 068/2 hrsz-ú ingallanra elso ranghelyüjelzálogszerzödést Iwtnek. Felek
megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejleszto a 19. 1., 19.2. és 19. 2. 1. pontjában vállalí
kölelezeUségeit nem teljesiti, úgy az Onkormányzal a Jelzálogogát érvényesitheti. A Felek rögzltlh hogy a
Fejleszto a Majosháza 068/2 hrsz-ú telken is telekalakítást tervez, mely során a lehető legtöbb telek
kialakitására törekszik Az Önkormányzat kijelenti, hogy ezen telekalakítást támogatja, és az ahhoz sziikséges
jognyilatkozatokat hatdridőben és ellenérték nélkiil megteszi. Az Onkormányzat vállalja továbbá azt, hogy a
Jeien pont szerinti teleltalakításkor határtdSben és térítésmenlesen a Majosháza esetében folyamatban lévo
településszerkezeti tervmódosltásnak megfelelöen a legtöbb telket eredményezSen kialakuló új
telekszerkezetböl 2 db, afejlesztő által választott teleh'e helyezi át a jelzálogfogát, mig a tűbbi kialakuíó
telket (már azok kialakításakor) felszabaditja. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal cara, hogy
amennyiben ajelen szerzodés 19. 2. 1. pontja szerint a Fejlesztő beszámítással, vagy megfizetéssel, illetve az
ingatlanok értékesitésekor esedékes és megfizetett összegekkel csőkken afejlesztűt terhelő 13. 200. 000,. - Ft
összeg, akkor az Onkormányzat a csökkenéstől számitott 15 napon belül jöldhivatali átvezetésre alkalmas
módon a " hátralékos összegfe csökkenti az ingatlcmokat terhelÖ jelzálog/ogát, Azon esetben, ha a
6. 600. 000, - Ft-ra vagy ezen összegnél kevesebbre csökken a Fejlesztőt terhelo hátraléh dkkor a Fejlesztő
kérésére az Önkormányzat a kéréstől számitott 15 napon belvl aföldhivalali atvezetesre alkalmas formában
a Fejleszto által választott egy ingatlanra csötkenti jelzálogjogát, és a másik ingallant pedig ajelzálogfog
alól felszabadítja.

1. A Felek a Preambulumban rögzftett szerzödést, és annak rendelkezéseit jelen szerződés aláirasával
megerösítík.

2. A Felek a Preambulumban megfogalmazottak alapján az alábbi szerzödést Itötik meg egymással. Ajelen
szerz6dés szövegét Dunavarsány képviselő-testülete a 143/2015. (IX. 22.) számú döntésével hagytajővá,
és hatalmazta fel Gergőné Varga Tünde polgármestert a szerződés megkötésére.
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3. Jelzálog Jogot Engedő kizárólagos és tehermentes tulajdonosa a Majosháza külterulet 068/2 hrsaú
ingatlannak (a továbbiakban ingatlm), mely ingatlant a Jelzálog Jogosult a jelzálog jog teher viselése
szempontjából megfelelö ingatlannak elfogad.

4. Jelzálog Jogot Engedo éa jelzálog Jogosultja jelen szerzodés aláírásával 13.200.000,- Ft, azaz
tizenhárommillió-kettőszázezer forint erejéig Jelzálog Jogosultja javára jelzálogjogot alapítanak
az ingatlanon a Településrendezési szerzédés 23. 1. pontjában rogzftettek szerinta Jelzálog Jogot
Engedőt terhelő osszesen 13.200.000,- Ft azaz tizenhárommillió-kettfiszázezer forint fuetési
kotelezettségének biztosítása jogcímmel.

5. Jelzálog Jogot Engedő jelen szerzodés aláírásával kifejezetten, feltételmentesen és
visszavonhatatlaDuI hozzajárul ahhoz, hogy aa; illetékes Földhivatal a Jelzálog Jogosult javára
13.200. 000, - Ft, azaz tizenhárommillió-kettoszázezer forint erejéig a Majosháza kiiíterület 068/2
hrszú-területre Településrendezési szerzddés 23. 1, pontjában rögritettek szerint a Jelzálog Jogot
Engedőt terhelő összesen 13.200.000,- Ft azaz tizcnhiirommillió-kutloszázezer forint fízetésl
kötelezettségének biztositása jogcimmel jelzálog jogot jegyezzea be a jelen szerzodésbeii foglaltak
szerínt.

6. A Felek a Településrendezési szerzodés keretében megállapodottak alapjm a Felek akként állapodnak,
meg, hogy a Jelzálog Jogosultja a jelzálog tírgyát képező ingatlmból azon esetben ha a
Településrendezési szerzödés 23. 1. pontjában foglalt Jelzálog Jogot Engedöt terhelő, és a 23. 1. pontbm
foglalt módon történő 13.200.000,- Ft megfizetésének maradéktalan elmaradása esetén, a fennmaradó
Osszeg vonatkozásában a kielégítésijogát leghamarabb 2021. január 1-én gyakorolhatja.

7. Jelzálog Jogosultja kijelenti és jelen szerzodés aláirásával kifejezetten, feltételmentesen és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanon (barmilyen) telekalakítások történjenek.
Jelzálog jogosultja kijelenti, hogy amennyiben a telekalakításhoz a jelen hozzájaruló nyilatkozatát az
illetékes Földhivatal nem találja megfelelönek, akkor a foldhivatali kérelemnek megfelelö, foldhivatBli
átvezetésre alkalmas tartalommal, formában és darabszámbm, a telekalakításhoz történö hozzájámlását a
felhívástól számított 15 napon belül ingyenesen megteszi, és a Földhivatalnak és a Jelzálog Jogot
Engedőnek határidőben átadja.

8. Jelzálog Jogosultja kijelenti és jelen szerződés aláirásával kifejezetten, feltételmeiitesen és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanon történö (bármilyen) telekalakítások esetén a
Jelzálog Jogot Engedö a Majosháza esetében jelen szerződés megkötésekor folyamatban lévő
településszerkezeti tervmódosításnak megfelelő szabályok szerinti teleknagysági minimum szabályokat
elérö két darab - Jelzálog Jogot Engedö által egyedül kiválasztott - telekingatlanra átjegyezze (azaz
korlátozza) a Jelzálog Jogosultjának jelzálogjogát, és fgy az ingatlanból kialakutó további
telekingatlanok 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 földhivatali kérelemnek megfelelö, ftíldhivatali átvezetésre alkalmas
tartalommal, formában és darabszamban a jelzálogjog jelen pont szerinti módon történő korlátozáshoz
(módosításhoz) való hozzájámlását a felhívástól számított 15 napon belül ingyenesen megteszi, és a
Földhivatalnak és a Jelzálog Jogot Engedőnek határidöben átadja.

9. Jelzálog Jogosultja kijelenti és jelen szerzödés aláirásával kifejezetten, feltételmentesen és
visszavonhatatlanul kotelezetlséget vállal arra, hogy amennyiben a Településrendezési szerződés 19. 2. 1.
pontja szerint a Jelzálog Jogot Engedö beszámitással, vagy megfizetéssel, illetve az ingatlanok
értékesítésekor esedékes és megfizetett összegekkel csökken a Jelzálog Jogot Engedot terhelö
13.200.000,. - Ft összeg, akkor az Jetzálog Jogosultja a csokkenéstől számított 15 napon belül földhivatali
átvezetésre alkalmas módon (és számú okiratban) a "hátralékos összegre" csokkenti az ingatlanokat
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terhelö jelzálogjogát és ezen okiratot a Foldhivatatoak és a Jelzálog Jogot Engedönek határidőben átadja.
Azon esetben, ha a 6. 600. 000, - Ft-ra vagy ezen összegnél kevesebbre csflkken a Jelzálog Jogot Engedőt
terhelő hátralék, és a jelen szerzödés 7. pontja szerinti telekalakftás megtörtént, akkor a Jelzálog Jogot
Engedö kérésére az Jelzálog Jogosultja a kéréstöl számított 15 napon belül a földhivatali átvezetésre
alkalmas tartalommal, formában és darabszámú okiratban a Jelzálog Jogot Engedő által választott egy
ingatianra csökkenti jelzalogjogát, és a másik ingatíanf pedig a jelzálogjog alól felszabaditja, és ezen
határido alatt az erre vonatkozó okiratot a Foldhivatalnak és a Jelzálog Jogot Engedönek átadja.

10. Jelzálog Jogot Engedő jelen szerzodés aláírásával kifejezetten, feltételmentesen és
visszavonhatatíaDuI hozzájárul ahhoz, hogy a Jelzálog Jogosultja az illetékes Földhivatalban a
Dunavarsány, 5501-5519 hrsz-u beépítctlen terűlet, valamint az 5520 hrsz-u út megnevezésű
ingatlanok voaatkozásában a Telepulésrendezési szerződés 23.2. pontja szerinl a
Településrendezési szerzodést megkötésének tényét az Etv. 30. g/A (5) bekezdése alapján a
Fejlesztési Teruletre - tehát a érintett Dunavarsány, 5501-5519 hrsz-ú beépftetlen teriilet, valamint
az 5520 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadára - az ingatian-nyilvántartásba
feljegyeztesse. Jelzálog Jogot Engcdfi a jelcn Szerzfidés aláírásával feltétel nélkül és
visszavonhatatlanul hozzájárulásál adja ahhoz, hogy a fenti jelen pont szerinti ingatlanok
részilletőségére a településrendezési szerzödés ténye az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzésre
kerüljön.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári törrónykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az iranyadók.

12. Felek kijelentik, hogy a szerzödés teljesítése során egymással együttműködnek, a teljesítést érintő vagy
azt befolyásoló körülményekröl egymást a tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban is
tájékoztatják. A teljesítés során felmerülö esetleges vitáikat elsödlegesen 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 szerzödés semmis
vagy érvénytelen reszei a Felek jelen szerződésben rögzltett akaratéhoz legközelebb álló jogszerű
fomiában hatályosul és érvényesül. Ajelen szerzödés semmisséggel vagy érvénytelenséggel nem érintett
részeinek érvényét és hatályát az érvénytelenség és semmisség nem érinti, azok érvényesek és
hatályosak.

13. Felek kijelentik ísmert előttük, hogy a szerzödés Földhivatali benyújtásához csatolni kell NAV B400
nyomtatványt, amelynek kitoltéséért felelősséggel tartoznak.

14. Felek jelen szerzödés aláírásával kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az eljáró ügyvéd a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelözéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI tBrvény rendelkezései alapján mind az Eladö, miad a Vevök okü-atairől fénymásolatot
készitsen és azokban rögzített adataikat a szerzödéssel együtt kezelje.

15. Felek ajelen szerződés aláírásával tanúsítják, hogy őket az eljáró ügyvédi iroda kepviselöje a pénzmosás
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló MÜK szabályzat (a továbbiakban: Pénzmosási Szabályzat)
rendelkezéseivel összhangban, annák megfelelöen azonosította. Felek és az eljáró ügyvédi íroda
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 szerzödés aláírásával - a Jogügyletek biztonságának elösegítésével, valamint az
elektronikus aláírás használatával és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 2/2007. (XI. 19.) számú
MÜK szabályzat (a továbbiaJkban: Szabályzat) 3. 1. d) pontjának megfeJelöen -tanúsítják továbbá, hogy
az eljáró ügyvédi iroda képviselöje tájékoztatta a Felekeí a személyazonosság ellenörzés céljáról,
módjáról és tartalmáról, az ügyvédi közreműkodés megtagadásának köteleze é éről, a Szabályzat 15,
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pontjaban megjelolt bejelentési kötelezettségröl, valamint az ellenőrzés során megismert adatok
kezeléséröl.

16. Felek ajelen szerződés szerkesztésével, ellenjegyzésével, továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárásban
és a kapcsolódó hatósági eljárásokban (továbbá a NAV B400-as nyomtatvány Felek kitflltésével és a
nevukben történo aláírásával, de a NAV-os eljárásban nem) Felek nevében történö kitöltésével a
képviseletük ellátásával, dr. Payrich Andrást (1055 Budapest, Szt. István krt. 19. ) megbízzák és
meghatalmaz2ák. Az okiratszerkesztö ügyród a megbízást elfogadja. Felek kijelentik, hogy jelen
szerzodés valamennyi általuk lényegesnek tartott kérdést szabályozza, ezért azt egyben tényvázlatnak is
tekintik.

A jelen szerződést - amely 9 eredeti egymással mindenben megegyezö példányban készült 5. számozott
oldalon 16 pontből áll - az azt köt6 felek elolvasták az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték,
aimak tartalmát, rendelkezéseit, jogkovetkezményeit kozösen értelmezték, azt megértették és magakra nézve
kifejezetten elfogadták. Kijelentik a Felek továbbá, hogy a jelen szerzödés szövegezését egyértelműnek és
érthetőnek találják, az akaratukat az okiratszerkesztő ügyvéd helyesen foglalta írásba, és a szerzödés tartalma
nem sérti ajóhiszeműség követelményét és az nem tér el a Felek megállapodására irányadó rendelkezésektől,
és minden tekintetben Összeegyeztethetö a szerzödés tárgyával és rendeltetésével^ az abban foglaltakat
indokoltnak tartják és ezért mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kényszer, és fenyegetésmentesen
szabad akaratukból jóváhagyólag alái'rták. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés végrehajtásakor
maximálisan kötelesek betartani a jogszabályokat, és tartózkodni kötelesek a jogszabályok megkerülésétől,
azok megsértésétől, vagy bűncselekmény elkövetésétől. Az okiratszerkesztö ügyvéd ezen kioktatását
megértették és elfogadták. Felek aláírasukkal elismerik, hogy minden szerződő fél a szerződés eredeti
példányaít átvette.

Dunavarsány, 2015. október 08.

"l'^^. ^frí. Sf
Balázsné Meszinger'Tímea

ügyvezetö
Ma-Dun Investment Kft.

Jelzálog Jogot Engedő

^"v ^

^á.t'&f^.  ̂ ^.(?...t..........,.. -.^
GerjjSné Vdrga T~ '<^> dr. Ss ágyiAkos

polgármester <> je ő ̂ > t ellenjegyző
Dunavarsány Váró ányzata

Jelzálog Jogosultja

Alulírott dr. Payrich AndrAs, mint az okiratot készítő űgyvéd (1055 Budapest, Szt. Istvdn krt. 19.) tanúsítom, hogy a felek
szerzödést elöttem saját kezflleg írták alá, az tartalmában megfelel a felek kinyilatkoztatott akaratának és a hatályos
jogszabályoknak, ekként a szerzfidést ellenjegyzem.

Dunavarsány, 2015. október 08.
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&^. ....EPULÉSRENDEZÉSI ÉS JELZÁLOGJOG ALAPtTÁSI SZERZÖDÉSEK
2. MÖDOSÍTÁSA

ftmelyet egyrészrol
Dunavarsány Város Onkormányzata
2336 Duaavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
törzskönyvi azonosi'tó száma: 730875
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgánnester
továbbiakban: Onkormáayzat,

másrészröl

Ma-Dun Investment Kft.
szétíiely: 1089 Budapest, Sárkányutca 7-9. 3. em. 8.
adószám: 24209935-2-13

azonositófc Cg. 01-09-334463
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a továbbiakban: Beruházó, mint kötelezettségvállaló, illetve Fejlesztö
felek együttesen említve: Felek
kötöttek, az alábbi feltételekkel:
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Felek2015. október8-án"Telepűlésrendezésiszerződés"-t(atovábbiakban:Telepűlésrendezé i
szerződés) kötöttek egymással, mely szerzödést a jelen módösító szerzodés aláírásával
megerösítenek, és azt ajövőben ajelen módosító szerződésscl modositott tartalommal tartanak
fenn maguk részére kÖtelezöeü, mely alapján a jelen szerződésmódosítás aláírásával a Felek
között 2015. olctóber 8-án megkötött "Jelzálog Alapitási Szerződés" (a továbbiakban: Jelzálog
Alapítási Szerzödés) ís a jelen szerzödés-módosítás szerint módosul, melyet a Felek a jelen
módosító szerzödés aláírásával ugyancsak megerősítenek.
Felek 2018. december 21-én módosííották a Településrendezési szerzödést, mely módosítást a
jelen módositás aláirasával hatályon kivül helyeznek, és helyébe ajelen módosítást állítják.
Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiakra módositják a Településrendezési szerzodés

> 16. 2. ponfját, hogy "Fentiek alapján az első ütemben a 2018. évben várhatóan
lezárulnak a parcellázási és telekalakításifolyamatok. Ezt követően a másodlk üíemben
előre láthatóan 2019. évben kejiil sor a szükséges ten?dokumemációk előkészítésére, és
az ezek kivitelezhetoségéhez szükséges engedétyek beszerzésére. Á fentiek lezárultával
a harmadik ütemben megkezdődnek a közmüvek és közmühálózatok kivitelezési
munkálatai, - a közlekedési utak, elektromos, közvilágítási, víz, csapadékvíz és
szenyvizvezeÍvezeíés, stb. kiépítései - mety munkák íervezetten 2020. évben zárulnak. A
negyedik és ötödik űtemben a Fejlesztö elkészitteti a felépümények kivitelezéséhez
szükséges íen^dokumentációkaí, beszerzi a szükséges hatósági és szakhatósági
engedélyeket, majd elvégzi a projekt hefejezo munkálatait, metyek várhatóan a 2021.
évig megvalósulnak, s melyek magába foglaljak az ingatlan és felépíímény együttes
kialakításait.

. 19. 2. 1. pontjmak 2. mondatát, hogy "A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben
a 16. 2. pontban meghatározotíaknak megfeieloen legkésöbb 2020. december 31-ig: a
Felek által előzetesen elfogadott müszakí tervek szerínt a Fejlesztő afejlesztési területet
elíátó, ivóvíz- és szennyvíz-hálózatokkal jizikailag elkészül (a szükséges szakhatósági
eÍjárások ezen hataridőn kívül is Jefolyhatnak), és azokat a Fejles^íő felajánÍotía az
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7.

Onkormányzat tulajdonaba a jelen szerződés 20. pontja szerint, módon megoldotta,
akkor a Fejtesztő a jelen szerzödés alapján automatihisan - minden további
Jognyilatkozat nélkül - érvényesiti a 6. 600.000, - Fi összeg beszámításál a 13. 200. 000,-
Fí Összegébe. "

< 19.2. 1. pontjának 3. mondatát, hogy "Ha a Fejlesztő 2020. december 31-ig az
elözetesen elfogadott tervek alapján nem készül elfizikailag afejlesztési leriiletet ellátó,
ivóviz- és szennyviz-hálózatfejlesztés, aKkor Fejleszto legkésobb 2021 december 31-ig
köteles az Onkormányzatnak 6. 600. 000, - Ft-ot megflzetm az Önkormanyzat 19. 1.
pontban meghatározott későbbiekben felmerülo koltségeit alapul véve. "

. 19. 2. 1. pontjának 4. mondatát, hogy "A 2020 december 31. utánfizikaüag elkésziilő
ivóviz- és szennyviz-hálózat fejlesztés kapcsán a 6. 600. 000, - Ft összeg beszámitására
már nemjogosult. "

. 19. 2. 1. pontjának 6. mondatót, hogy "Ezen nyilatkozatot eloször 2020. január 10-ig
kell a FejlesztŐnek benyújtania.

. 19. 2. 1. pontjának 8. mondatát, hogy ,^l második 6. 600. 000, - Ft, (és igy ajelen és 19. 1.
pontszerinii 13. 200. 000, - Fl megfizetésének) véghatárideje 2021. decemher 31.

Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiak szennt módositják a Jelzálog Alapítási Szerződés
. Telepűlésrendezési szerződésre hivatkozó pontjai a jelen módosító szerződés szerinti

tartalommal érvényesek
. a 6. pontban szereplő kieiégitési jog gyakorlásinak legkorábbi időpontja 2022. január

1. napja lesz.
Ajelen módosító szerzodéssel nem érmtett tartalmak továbbra is érvényesek és hatályosak, és
az eredeti szerződéselc ajelen módosító szerzodéstöl elválaszthatatlan egységet alkotnak, és a
módositó szerződés szerinti tartaloimnal értelmezendőek.

Felek a jelen módositó szerződés megszövegezésível, ellenjegyzéséve) és íoldhivatali
benyújtásával meghatalmazzák a PAYRICH Ügyvédi Irodát (űgyintézőként dr. Payrich András
György ügyvédet), aki ajelen okirat ellenjegyzésével ezen meghatalmazást elfogadja. Felelt és
okiratszerkesztő Ügyvéd ajelen okiratot, nunt tényvázlatot is elfogadják.
Ajelen módositó szcrződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az Étv. szabályai
az irányadók.

A Feleli a jelen egy lapon és 2 oldalon szereplő módosltó szerzödést, mint akaratukkal
mindenbea megegyezőt, j óváhagyólag és cégszerűen 9 példányban irták alá, melybő) 3 példány
az Onkormányzatot, 2 példány a Cél megvalósítóját illet.

Dunavarsany, 2019. októba-09.
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Készitettem és ellenjegyzem Dunavarsanyban, 2019. oktober 09.
PAYMCH Ogyvédi Iroda
dr. Payrich Andris Gyorgy Ügyvéd
(KASZ szám: 36067002)
1075 Budapest, Madách Imre tér 7. 111/4.

1-
NagaKácoly TíKSr 'fí^ ^t <, l'Cf'YK

ügyvezetőíj ^l. Slfí
Ma-DunInvestmentKft.

;.-([/;. '/'Kj/^i/^fs^/ ^^ <C. t'^

dr. Payrich A dy& Ogyvéd
.iapes:

PAYRICH '."fif'l'1"1"' "r '. srt'
CCYVEDI IROEA el; 951 CI 88

Vm: 95) 81 96

dr. Payrich An á ügyvéd
107 jf ,1'pest

PAYRICH ' ^re_t&7. 3/4.
ÜÍ^VH)]tU'']?. '0188

0196



1 2. sz. melléklet

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS JELZÁLOG AL PÍTÁSJ SZERZODESHR~I^-~"
3. MÓDOSÍTÁSA -Kc^"''" : . ; :'. ' '

2021 JAN 2 5.
Amelyet e gyr é s zről --. -... ^ .....^
Dunavarsány Város Önkormányzata i ' ^ \ ] \ Á^f-y^-^7 \ )f
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utea 18. j__ . :. y: LX'- 

- 

'. 'J. . . .<-'1CC^
adószám: 15730875-2-13
törzskönyvi azonosító száma: 730875
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L^ü.t^_. M,__V^2iU^_
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgánnester
továbbiakban: Onkormányzat,

másrészröl

Ma-Dun Investment Kft.

székhely: 1089 Budapest, Sárkányutca 7-9., 3. em. 8.
adószám: 24209935-2-13
azonositók: Cg. 01-09-334463
statisztikai számjele: 24209935-6810-113-13

képviseli: INEO Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Zártköriien Müködő Részvénytársaság
(szervezeti képviselö Nagy Márton)
a továbbiakban: Beruházó, mint kötelezettségvállaló, illetve Fejlesztő
felek egyűttesen említve: felek
kötöttek, az alábbi feltételekkel:

1 Felek 2015. október 8-án "Településrendezési szerződés" -t (a továbbiakban:
Településrendezési szerződés) kötöttek egymással, mely szerződést ajelen módositó szerződés
aláírásával megerősítenek, és azt a jövőben a jelen módosító szerződéssel módosított
tartalommal tartanak fenn maguk részére kötelezöen, mely alapján ajelen szerződésmódositás
aláírásával a Felek között 2015. októbcr 8-án megkotött "Jeizálog Alapitási Szerzödés" (a
továbbiakban Jelzálog Alapítási Szerződés) is a jelen szeiződésmódositás szerint módosul,
melyet a Felek ajelen módositó szerződés aláírásával ugyancsak megerősítenek.
Felek 2018. december 21-én módositották a Telepűlésrendezési szerződést, mely módosltást
2019. október 09-én hatályon kivül helyeztek, és helyébe új szöveget emeltek be. Felek
megállapodnak abban, hogy a jelen szerzödés aláírásával ezen 2019. október 09-én kelt
módosítást és Igy a 2015. október 8-i Telepűlésrendezési szerződést és a Jelzálog Alapi'tási

Szerzödést az alábbiak szerint módosítják.
Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiakra módosítják a Településrendezési szerződés

. 16.2. pontját, hogy "Fentíek alapján az elso ütemben 2021. évben várhatóan lezárulnak
a parcellázási és telekalakitási folyamatok. Ezt követően a második ütemben elöre
láthatóan 2021. évben kerül sor a szükséges tet-vdokumentációk előkészüésére, és az ezek
kivitelezhetöségéhez szükséges engedélyek beszerzésére. A fentiek lezárultával a
harmadik ütemben megkezdödnek a közmiivek és közműhálózatok kivitelezési munkálatai,
- a közlekedési utak, elektromos, közvilágitási, 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, inajd
elvégzi a projekt bejező munkálatait, melyek várhatóan a 2023. évig megvalósulnak, s
melyek magábafoglatják az ingatlan felépitmény együttes kialakításait."

^^. Ge^^Se
Pólgármester

Dunavarsány Város (Nilfii

A.. dj . ..
dr. Szilágyi Akos
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. 19.2. 1. pontjának 2. mondatát, hogy "A Felek megállapodnak abban, hog)' amennyiben a
16. 2. pontbanmeghatározottaknakmegfelelőenlegkésőbb2022, december 31-ig: aFelek
által előzetesen elfogadott müszaki tervek szerint a Fejlesztő afejlesztési teriiletet ellátó
ivóvíz és szennyvíz-hálózatokkal fizikailag elkészül (a szükséges szakhatósági eljárások
ezen határidon kivül is lefolyhatnak), és azokat a Fejlesztöfelajánlotta az Onkormányzat
tulajdonába ajelen szerződés 20. ponf/a szerint, módon megoldotta, akkor a Fejlesztő a
jelen szerzödés alapján automatikusan - minden lovábbi jognyilatkozat nélkül -
érvényesíti a 6. 600. OOO, - Ft összeg beszámitását a 13. 200. 000, - Ft összegébe."

. 19.2. 1 pontjának 3. mondatát, hogy "Ha a Fejlesztő 2022. december 31-ig az elözetesen
elfogadott tervek alapján nem készűl elfizikailag afejlesztési területet ellátó ivóviz és
szennyviz-hálózat fejlesztés, akkor Fejlesztő legkésobb 2023. december 31-ig köleles az
őntormányzatnak 6. 600. OOO, - Ft-ot megfizetni az Onkormányzat 19, 1. pontban
meghatározott késöbbiekben felmerülö költségeit alapul véve.

. 19.2. 1. pontjának 4, mondatát, hogy , ^4 2022. december 31. után fizikailag elkészülo
ivóviz- és sznmyviz-hálózat fejlesztés kapcsán a 6. 600. 000, - Ft összeg beszámitására már
nemjogosult.

. 19. 2. 1. pontjának 6. mondatát, hogy "Ezen nyilatkozatot elöször 2022. január 10-igkell
a Fejlesztönek benyújtania-

. 19. 2. 1. pontjának8. mondatát, hogy "A masodik6. 600. 000, - Ft, (és igy ajelen 19. 1. pont
szerint 13. 200. OOO, - Ft megfizetésének) véghatárideje 2023. december 31. "

Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiak szermt módosítják a Jelzálog Alapitási
Szerződés

. Települési szerződésre hivatkozó pontjai ajelen módositó szerződés szerinti tartalommal
érvényesek

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

Ajelen módosító szerzödéssel nem érintett tartalmak továbbra is éryényese és hatályosak, és
az eredeti szerződések a jelen módositó szerződéstő) elválaszthatatlan egységet alkotnak, és a
módositó szerzödés szennti tartalommal értelmezendőek.
Felek a jelen módosító szerzödés megszövegezésével, ellenjegyzésével és földhivatali
benyújtásával meghatalmazzák a PAYRICH Ugyvédi Irodát (ügyuitézőként dr. Payrich
András György ügyvédet), aki ajelen okirat ellenjegyzésével ezen meghatalmazást elfogadja.
Felek és okiratszerkesztö Ogyvéd ajelen okiratot, mmt tényvázlatot is elfogadják.
A jelen módositó szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az Etv.
szabályai irányadóak.
A Felek a jelen egy lapon és 2 oldalon szereplő módositó szerződést, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és végszeriien 9 példányban irták alá, melyböl, 3
példány az Önkormányzatot, 2 példány a Cél megvalósitóját illet.

Dunavarsány, 2021. január 21,

-n O\1 O-'Ti X/-L-
r Sné Varga Tiinde dr. SzilágyiAkos

Polgármester jegyzö, mint ellenjegyző
Dunavarsány Város Onkormányzata

INEO Zrt. (szervezeti képviselő
Nagy Márton)

ügyvezetö
Ma-Dun Investment Kft.

Készítettem és ellenjegyzem Dunavarsányban, 2021. január 21-én
PAYRICH Ügyvédi Iroda dr. Payrich András György Ugyvéd (KASZ szám: 36067002)
1054 Budapest, Tüköry utca 3.
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1 3. sz. melléklet

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS JELZÁLOG ALAPlTÁSI SZERZODESEK
4. MÖDOSITASA

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

másrészről
Ma-Dun Investment Kft.

székhely: 1089 Budapest, Sárkányutca 7-9., 3. em. 8.
adószám: 24209935-2-13
azonosítók: Cg. 01-09-334463
statisztikai számjele: 24209935-6810-113-13
képviseli: Nagy Károly Tibor ügyvezető
a továbbiakban: Beruházó, mint kötelezettségvállaló, illetve Fejlesztő
felek együttesen említve: felek
kötöttek, az alábbi feltételekkel:

I. Felek 2015. október 8-án "Településrendezési szerzödés" -t (a továbbiakban:
Településrendezési szerződés) kötöttek egymással, mely szerződést ajelen módosító szerződés
aláírásával megerősitenek, 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 szerződésmódosítás szerint módosul,
melyet a Felek a jelen módosító szerződés aláírásával ugyancsak megerősítenek.

2. Felek 2018. december 21-én módosították a Településrendezési szerződést, mely módosítást
2019. október 09-én hatályon kívül helyeztek, és helyébe új szöveget emeltek be. Felek 2021.
január 21-én a 2019. október 09-én kelt módosítást és így a 2015. október 8-i
Településrendezési szerződést és a Jelzálog Alapítási Szerződést módosították. Felek
megállapodnak abban, hogyajelenszerződésaláírásávala 2021. január21-én, és 2019. október
09-én kelt módosításokat és így a 2015. október 8-i Telepűlésrendezési szerződést és a Jelzálog
Alapítási Szerződést az alábbiak szerint módosítják, és a 2015. október 8-i Településrendezési
szerződés és a Jelzálog Alapítási Szerzödés a jövőben kizárólag a jelen módosított tartalom
szerint érvényes és hatályos.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a Településrendezési szerződést alábbiak szerint módosítják
a

. a Településrendezési szerződés 8. pontját: " Felek rögzítik, hogy ezen szerződés számitási
alapjául létrehozható maximális fejlesztési lehetőséget veszik célként alapul, mely a
vonatkozó jogszabály alapján készült " Dunavarsány, az 5501-5519 hrsz-ú Tókörnyék
Telepítési tanulmányterve " dokumentáció szerint a következő:
- kialakítható épitési telekingatlanok száma 22 db telek, melyből 21 db épitésre alkalmas
épitési telek

r

Gergöné Varga Tünde dr. SzilágyiAkos
polgármester jegyző, mint ellenjegyző

Dunavarsány Város Onkormányzata

Nagy Károly Tibor
ügyvezetö

Ma-Dun Investment Kft.
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4.

- prognosztizált max. épithető lakó- ill. üdülöegységek száma: 42 db.
. 16.2. pontját, hogy "Fentiek alapján az első űtemben 2021. évben várhatóan lezárulnak

a parcellázási és telekalakítási folyamatok. Ezt követöen a második ütemben elöre
láthatóan 2021. évben kerül sor a szükséges tervdokumentációk elökészitésére, és az ezek
kivitelezhetőségéhez szükséges engedélyek beszerzésére. A fentiek lezárultával a
harmadik ütemben megkezdődnek a közművek és közműhálózatok kivitelezési munkálatai,
- a közlekedési utak, elektromos, közvilágítási, viz, csapadékviz és szennyvizelvezetés, stb.
kiépitései - mely munkak terrezetten 2022. évében zárulnak. A negyedik és ötödik
ütemben a Fejlesztő elkészittetí a felépítmények kivitelezéséhez szükséges
tervdokumentációkat, beszerzi a szükséges hatósági és szakhatósági engedélyeket, majd
elvégzi a projekt befejező munkálatait, melyek várhatóan a 2023. évig megvalósulnak, s
melyek magábafoglalják az ingatlanfelépitmény együttes kialakításait.

. 19.2. 1. pontjának 2. mondatát, hogy"A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a
16. 2. pontban meghatározottaknak megfelelöen legkésöbb 2022. december 31-ig: a Felek
által elözetesen elfogadott műszaki tervek szerint a Fejlesztö afeflesztési területet ellátó
ivóviz és szennyvíz-hálózatokkaljizikailag elkészül (a szükséges szakhatósági elfárások
ezen határidőn kivül is lefolyhatnak), és azokat a Fejlesztö felajánlotta az Onkormányzat
tulajdonába ajelen szerzödés 20. pontja szerint, módon megoldotta, akkor a Fejlesztö a
jelen szerzödés alapján automatikusan - minden további jognyilatkozat nélkül -
érvényesití a 6. 600. 000, - Ft összeg beszámitását a 13. 200. 000, - Ft összegébe.

. 19. 2. 1 pontjának 3. mondatát, hogy "Ha a Fejlesztő 2022. december 31-ig az elözetesen
elfogadott tervek alapján nem készül elfizikailag a fejlesztési területet ellátó ivóvíz és
szennyviz-hálózat fejlesztés, akkor Fejlesztö legkésőbb 2023. december 31-ig köteles az
önkormányzatnak 6. 600. 000, - Ft-ot megfizetni az Onkormányzat 19. 1. pontban
meghatározott későbbiekben felmerülő költségeit alapul véve.

. 19.2. 1. pontjának 4. mondatát, hogy ,^4 2022. december 31. után fizikaüag elkészülő
ivóviz- és szennyvíz-hálózatfejlesztés kapcsán a 6. 600. 000, - Ft összeg beszámítására már
nemjogosult.

. 19.2. 1. pontjának 6. mondatát, hogy "Ezen nyilatkozatot először 2023. január 10-igkell
a Fejlesztönek benyújtania- "19.2. 1 . pontjának 8. mondatát, hogy "A második 6. 600. OOO,-
Ft, (és igy ajelen 19. 1. pont szerint 13. 200. 000, - Ft megfizetésének) véghatárideje 2023.
december 31. "Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiak szerint módosítják a
Jelzálog Alapítási Szerződést

. A Településrendezési szerzödésre hivatkozó pontjai ajelen módosító szerződés
szerinti tartalommal érvényesek

. a 6. pontban szereplő kielégítési jog gyakoriásának legkorábbi időpontja 2024.
január 1. napja lesz.

. valamennyi pontjában ahol, a Majosháza 1301/28, 1301/39 hrsz-ú ingatlanok
szerepelnek, ott a kialakításra kerülő új, Majosháza 1301/52, 1301/61 hrsz-ú
ingatlanokra változik.

Felek megállapodnak abban, hogy a közművek kiépítését követően, a Fejlesztő a megvalósuló
lakóegységek számának arányában az Onkormányzat fejlesztésére további pénzügyi fon-ást fog
biztosítani.

Ajelen módosító szerzödéssel nem érintett tartalmak továbbra is érvényesek és hatályosak, az
eredeti szerződések a jelen módosító szerződéstöl elválaszthatatlan egységet alkotnak, és a
módosító szerződés szerinti tartalommal értelmezendőek.

Gergöné Varga Tünde dr. SzilágyiAkos
polgármester jegyző, mint ellenjegyző

Dunavarsány Város Onkormányzata

Nagy Károly Tibor
ügyvezetö

Ma-Dun Investment Kft.
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6. Felek a jelen módosító szerződés megszövegezésével, ellenjegyzésével és földhivatali
benyújtásával meghatalmazzák a PAYRICH Ugyvédi Irodát (ügyintézőként dr. Payrich András
György ügyvédet), aki ajelen okirat ellenjegyzésével ezen meghatalmazást elfogadja.

Felek és okiratszerkesztő Ugyvéd ajelen okiratot, mint tényvázlatot is elfogadják.
7. A jelen módosító szerzödésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az Etv. szabályai

irányadóak.
8. A Felek a jelen egy lapon és 3 oldalon szereplő módosító szerződést, mint akaratukkal

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és végszeriien 9 példányban írták alá, melyből, 3
példány az Onkormányzatot, 2 példány a Cél megvalósítóját illet.

Dunavarsány, 2021.

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

Dunavarsány Város Onkormányzata

Nagy Károly Tibor

ügyvezetö
Ma-Dun Investment Kft.

Készítettem és ellenjegyzem Dunavarsányban, 2021.
dr. Payrich András György Ugyvéd
(KASZ szám: 36067002)
PAYMCH Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Tüköry utca 3.
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