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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan
S 24/521-040, 24/521-041, Fax:24/521-056

www. dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város önkormányzata Képviselő-testületének

2021. október 12-ei rendes, nyüt ülésére

.
hu

Hiv. szám:DV/1553/2021. Tárgy: Javaslat a temető területhasználatára kötött szerződés módositására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzata a Pilisi Parkerdö Zrt-vel (2025 Visegrád, Mátyás k u 6.) 2020.
március 9-én a Dunavarsány 04/7 és 04/8 hrsz-ú ingatlanok teriilethasználatának rendezésére Vállalkozási
szerzödést (továbbiakban Alapszerzödés) kötött, melyet Felek 2020. május 22-én módosítottak (/. és 2. számú
melléklef).

A Szerzödés célja az 1970-től folytatólagosan 486 sírhellyel érintett Dunavarsány 04/8 hrsz-ú erdö
művelési ágú ingatlan erdötervezetlen részét elfoglaló 0,80 ha köztemetö területhasználatának rendezése, a
fennálló további terűlethasználatok rendezése, így a játszótér területfoglalásának és a 04/7 és 04/8 hrsz-ú
ingatlanok közé beékelődö lakott területek megközelfthetőség problémájának átfogó megoldása. A Magyar
ÁIlam tulajdonában és a Pilisi Parkerdö Zrt vagyonkezelése és erdögazdálkodása alatt áll a Dunavarsány
külterület 4/7 hrsz (4, 876 ha) alatt fekvő 5/A (0, 42 ha), 5/B (3, 46 ha)jelű erdörészletek és 5/CEl (0, 98 ha)
egyéb részlet, valamint a Dunavarsány külterület 4/8 hrsz (11, 0214 ha) alatt fekvö 5/CE2 (6, 14 ha) egyéb részlet
és 5/B (0, 97 ha), 5/E (2,48 ha) jelű erdorészletek, továbbá összesen 1,43 ha erdotervezetlen teriilet (játszótér,
temetö, kerthasználat). Dunavarsány Város Onkormányzata tulajdonában álló cserére felajánlott területek a
032/22 helyrajzi számú, Dunavarsány 14/L, 14/M, 14/U erdőrészletek, továbbá a 4889 helyrajzi számú, 17/0,
17/P, 17/Qerdörészletek.

Az erdörészeletek cserejére irányuló eljárás a Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.)
folytatja le. Az eljárás során fontos szempont, hogy erdőrészletet csak erdörészletre lehet cserélni, ezért kerilltek
fígyelembevételre a fenti erdörészletek. Az erdörészlet cserékhez telekalakítási eljárás lefolytatására is szükség
van, hiszen új helyrajzi számok kerülnek fcialakításra. A kialakuló ingatlanoknak helyi közútról
megközelíthetőnek kell lenniük, ennek érdekében javasolt a 17/Q jelű erdörészlet helyett a 17/N jelü cserébe
történő bevonása, mely terillet az eljárás megindítása előtt nem került erdosítésrejelenleg ezen a területen már
telepített erdő van. Az erdörészlet cserék miatt szükséges az Alapszerzödés 2. számú módosítása.
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A fentiek értelmében kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Pilisi Parkerdő Zrt-vel 2020. március 9-én Dunavarsány 04/7 és 04/8 hrsz-ú ingatlanok

területhasználatának rendezése tárgyában megkötott Vállalkozási szerződés 2. számú módosftását a
jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Vállalkozási szerződés módosftás aláfrására,
valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

Felelős:

azonnal

Polgármester

A határozati javaslat egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beroházási és műszaki osztályvezetö

Melléklet: 1. számú melléklet: Alapszerződés
2. számú melléklet: Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása
3. számú melléklet: Vállalkozási szerzödés 2. számú módosítása tervezet

Dunavarsány, 2021. október 5.

^r^ .1
dr. Szilágyi

jegyzö

Az előterjesztés törvényes:
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VÁLLALKOZÁSI SZER2ŐDÉS

amely léttejött egyrészrol

cegnev:

székheíy:
cégjegy^ékszám:
adószám:

képviseli:

Pilisi Parkerdő Zártkörűen Muködő Részvénytársaság;
2025 Visegtád Mátyás k. u. 6;
13-10-040224;
10901816-2-13;

Reinitz Gábot vezéügazgató,

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vallalkozó),

tnásrés2ról

nev:

székhely:
adószátn:

képviseli:

Dunavatsány Város Önkormányzata;
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.;
15730875-2-13;

Gergóné Varga Tünde poigármestoc,

mint megrendelő (a tovibbiakban: Megtendelő) között, az alulirott helyen és napoü, az alábbi
feltételek szerint:

I. Pteambulum

Felek rögzirilc, hogy jelen Szerződés célja az 1970-től folytatólagosan 486 síthdlyel érintett
Dunavarsány 04/8 htsz-ú erdó művelési ágú ingatlstn erdótervezeden részét elfoglaló 0,80 ha
kö2temető teriilethasználatának rendezése, a fennálló tovabbi teriilethas2nilatok rendezése, így a
játszótér területfoglalásának, a 04/7 és 04/8 hrs2-ú ingatlanok közé beélcelodó lakott tcrületek
meg]c02e]ithetőség ptoblémájának átfogó megoldása. Felek a jogrende^és keretében szándékukat

fejezik ki Önkéntes földcsete megvalósítására.

A Magyar AUam tulajdonában és a Pilisi Parketdó Zrt vagyonkezelése és erdogazdálkodasa alatt áll a
Dunavarsány külterület 4/7 htsz (4, 876 ha) alatt fekvő S/A (0,42 ha), 5/B (3,46 ha) jelű
eidorészletek és 5/CEl (0,98 ha) egyéb részlet, valanuat a Dunavatsány külterület 4/8 hrsz
(11,0214 ha) ahtt fekvo 5/CE2 (6, 14 ha) egyéb részlet és 5/B (0,97 ha), 5/E (2,48 ha) jelu
erdorészletek, továbbá összesm 1,43 ha etdotervezeden terület Qátszótér, temetó, kerthasználat):

Piüsi PaikerdÓ Zrt. vagyonkezcléscben álló cscrére száiit földterülefeh

Dátum:
2020.03.09.

EIökészítette: Jóváhagyta: ^legrendely

)i'i ^i'^'TÍTk. -.L^'^'
.'-^1



heh'rajzi

szám minöségi oszt. AK érték

04/7

04/8

osszesen:

32,18

23. 14

55,32

Ingaflan ny. szerinti
terület (ha)

4, 876

11,0214

15,8974

Terület Öss^esen
Erőrészlet

Dunavarsánv 5/A

Dunavarsány 5/B

Dunavarsánv 5/CE3

Dunavarsány 5/CE2

Dunavaisány 5/B
Dunavarsány 5/E
crdőfervezeden ter.

(ha)
0,42

3,46
0, 98

6, 14

0,97

2,48

1,43

15, 88

(ha)

4,86

11,02

15,88

Dunavarsány Viros Onkonnányzata tulajdonában áB a Dunavarsáay külterület 32/22 hrsz
(10,5001 ha) aktt fdm3 14/L (3, 19 ha), 14/M (6, 70 ha) jelű erdótészlet és a 14, U (0,60 ha) egyéb,
telepítesi tery típusú részlet, valamint a Dunavarsány belterület 4889 htsz (4, 3081 ha) alatt fclcvó
17/0 (1, 30 ha), 17/P (1, 50 ha), 17/Q (1, 50 ha) jelu etdőtészktek, muvelési águk etdó:

Dunavarsány Víros Onkonnányzat tulajdoniban áU6 cscrére felajanlott területelt
Ingatlan ny. szerintihelyrajzi

szam

032/22

4489

4489

4489

osszesen:

nunöségi oszt. AK érték

39,9

3, 17

13, 11

3, 10

59,28

terület (ha)

10,5001

1,5074

1,9858
0,8149

14, 8082

Erdőrészlet

Dunavarsány U/L
Diuiavarsány 14/M

Dunavarsány 14/U

Dunavarsány 17/0, P, Q

Teriilct (ha)
3,19
6,70
0,60

1,30+1, 50+

1,50

14, 79

Osszesen

(h,)

10,49

4,30

14,79

II. A szetződcs tálgya

Vállalkozó elvégzi a Dunavarsány Város Önkomiányzata és a Pilisi Patkudő Zrt között az önlténtcs
területcsere lebonyolítását az I. pontban röga'tettek szerinü tartalommal.

III. Szerződéses ár

VáUaIkozót a jelen szerzodés tárgyát képezo feladatok teljes és hibádan, valamint a IV/1 pont S2erinti
határidőben való teljesítése esetén az alábbi villalkozói díj illetí meg:

10. 000. 000. - Ft + Afa az erdoterulet öckéntes földcseiére vonatkozó ingatlan nyilvántartási
hatósági eljárás veglegessé válásakor.

Pelek mcgáUapodnak abban, hogy a többlet és pótfeladatok elszámolásira csak a Megrendelo áltaU
előzetcs megtendelés és az az idapján felek által kötött szei-ződésmódositásnak megfelelően keriilhet
sor.

Dátum:
2020.03.09.

Előkészítelte: Jóváhagyta: M^grendelö: , ^

^ l'Clft^
^1^_JL~:1:^



IV. Teljesítési határidő

Felek megállapodnak abban, hogy VállaUcozó az I. pontban szereplo erdóteriilet önkéntes földcsete
eljátását az ületékes hatóságnál 2020. évben lefolytatja.
Felek megállapodnA abban, hogy hatátozat esetén a teljesítés idópontjánalc jóváhagyó határozat
időpontját, egyéb dokumentum esetén a dokumentum keltét tekintik teljesítési időpontaak.

V. Számlázási, fízetési feltételek

V. l. Á2 elvégzett munkarcszekrol szóló számláit Vallidkozó a III. pontban rögzített díjról a IV.
pontban megjelölt teljesítési idővel az alábbi megbontás szeunt jogosult Megtendelo tészéte
beQyújtani:

Az önkéntes földcseie megvalósíthatósága érdekében a Magyar ÁUam tulajáonosi jogait
gyaltorió szerv támogatása, tulajdonosi hozzájímUsa beszerzése esetén: 5. 000. 000. - Ft+Áfa,
A földcserét követóen a Pest Megyei Konnányhivatal Éráijárísi Hivatal Földmuvelésügyi
és Etdőgazdátt.odási Főosztályánál, mint erdészeti hatóságnál az Önltorrmnyzat
eidőgazdálkodóként történő bejegyzését követően: S.000.000.- Ft+Áfa.

V.2. amennyiben a Magyar AUam tulajdonosi jogait gyakorló szen- támogatasát, tulajdonosi
hozzájirulasát nem adja, úgy az elvégzett munkarészelt vállalasi díja 3. 000. 000. - Ft + Áfa.

Megreadelo köteles hiánytalan teljesítés esetén a számlát a számla atvételénck napjától számított 30
napoü belül átutalással kiegyenlítenL

VI. Megtendelő jogai és kötelezettségei

Megtendelo jogosult a Vállalkozó teljesítését bánmltot cUenomni, a feladat áüásától Vállalkozótól
bániuJkor tájékoztatást kémi.

VII. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

VáUalko2Ó a kivitelezés megkezdése elótt helyszuü felmérést végez és ellenórzi, hogy bámulycn
tényezó í szeiződés határidőre és megfclelo minőscgben történo teljesítését akadályozza-e.

VáBalkozó a feladat rész- vagy teljes elkészültekor köteles a2t haladéktalanul készre jdenteni.

VálkUcozó a munkavégzéssel kapcsoktosan az alábbi kötelczettségeket tudomásul veszi és vállalja:

- A tevckcnységével okozott bánnely kátért - ide értrc a harmadik személy tulajdonában
kdctkezctt kírt is - teljes köru fclelosscggel tartozik.

- Fclel a baleseri, tuzrendészeri, munlcavédelnü tendszabályolc, a vonatkcuó szavatossigi,
garandális jogszabályok, dőírások megtartasícrt és megtattatásáétt.

Dátum:

2020.03.09.
?lőkészitette: Jóváhagyta: ^grendelö:,

\^v^i (/y^c^
^. d'^JL:'. ^.



VIII. Kötbér tíkötés

Felek megállapodnak abban, hogy a VíIlaUsozó szetzódésszeru teljesítését kötbér kikötésévd
biztosítjált. A felek által megállapodott kötbét alapja a teljes bmttó vállalkozői díj 8 (nyolc) ezreléke.

IX. Egyéb rendelkezések

Felck tögzíük:

Megtendelo kapcsolattattója:

név: Kovács Aliz Réka beruházisi és muszaki osztályvezető
elcihetoség: miiszali@dunavarsany. hu
cun: 2336 Dunavarsiny, Kossuth Lajos utca 18.

Vállalkozó helyszím megbízott]a:
"év: Tóth Péter;

telefon: 20/98-46-150;
cim: 2300 Ráckeve, Erdész u. 4.

Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak a vonatkozó rendelkezései, vdamint
hatályos jogszabílyi tenddkezések a2 irányadóak.
Jogvita esetén felek a Rackevei Bíróság kizárólagos illetékességét kötík ki.

Alulírott Pelek a jelm szeraodést annak elolvasását és értdmezését követoen, mint akaratuitltal
mindeDben megegyezőt két példínyban jóváhagyólag írtík alá.

Kelt: Dunavarsány, 2020. ffláidus 09. Visegtád, 2020. márdus á<

/fr/Ém^.̂ -A ..-^t'fi.
Duiiavarsány Város Önkomiányzata

Getgőné Vatga Tünde dr. Szilágyi Ákos
polgánnestet jegyző, mint ellenjegyző

Megrendelo

PiU Parkerdő Zn.

Reinitz Gábor

vezérigazgató
Vállalkozó

! Pén7 ;''5y! ;:!eijsci! c': --^

J'tíWtüL. - ^k. ^ú
>. !.
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Dátum:
2020.03.09.

Előkészítette: Jóváhagyta: liegrendelp:
W ua-ft^^

íJC^JL i . ̂ .
'l^
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VÁLLALKOZÁSI SZER2ŐDÉS
I. számú módosítás

amcly létrejött egyrésztől

cegnev:
székhely;
cégj egyxckszám:
adószám:
baíilcszátnlaszám:

képviseli:

Pilisi Parketdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2025. Visegiád, Mátyás k u 6.
13-10-040224
10901816-2-13
11742087-20061911
Reinitz Gábor vezérigazgató

mint vállatkozó (a továbbiakban: Váüfllkozó)

másrészről

nev:

székhely:
adószám:

képviseli

Dunavarsány Város Önkomaányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
15730875-2-13

Gergőüé Vatga Tünde polgármester

mint megietidelŐ (a továbbiakban: Megtendeló) kÖzÖtt, az alulu-ott helyen és napon, az alábbi
feltételek szerint:

1. Fdek tögzírik, hogy 2020.03.09-én a Dunavusány 04/7 és 04/8 htsz-ú ingadanok
területhasználatána.k tendezésérc válklkozási szerződést kötöttek.

2. Felek nevezett szerzodés I. (Preambulum) pontjít 2020. 05. 14-i hatáUyal az alábbaak szerint
módosítják:

Á "Dunavarsány Vátos O.akormányxat tulajdonában áUó cserére felajánlott teriiletek" elnevezésű
táblázat utolsó három sotában adminisztcádós hibaként elírásra keriilt belterületi hdyrajri szára
pvításra kerül:

JŰN2Í

\<

^ /K{
Dátum:
2020. 05.22.

wi^'-c'é: i^
Elökészítette: Jóváhagyta: Megrendelö:

^ -̂!LA-<^ . /
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Dunávarsány Város Onkormányzat tulajdonában álló cserére felajánlott területek

helyrflJzÍ Ingatlan ny. szeiinti
szám minőségi oszt. AK érték

032/22

4889

4889

4889

összesen:

39,9

3, 17
13,11
3,10

59,28

terükt (ha)

10,5001

1,5074

1,9858
0,8149

14, 8082

Erőrészlet Terület (ha)
Dunavarsány 14/L 3,19

Dunavarsány 14/M 6,70
Dunavarsány 14/U 0,60

Dunavarsány 17/0, P, Q
1,30+1, 50+

1,50

14,79

Osszesen

(ha)

10,49

4,30

14, 79

3. Felek a szcrződés egyéb pontjait változatían formában fenntartják.

Kelt: Dunavarsány, 2020. május 22. Visegrád, 2020. május.
^

^/J-í

Kltei ParkerdS Zit.
202S Vucgtid. Mátyis kiratyu. ő.

OTTBankNyn 11742057-2006191
Adószam: 10901816-2-13

CfgjcgyzélszMo: 13-10-040224
í

^/\ i ^
lavatsány Város Önkormányzata

Gergöné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos
polgármestet jegyzó', mint eBenjegyző

Megtendelő

Pilisi atke 6 Zrt.

initz Gábor

vezérigazgató
Vállalkozó

Dátum:

2020.05.22.
Elökészítette: Jóvéhagyta: Megrendclö:

A^ (^,^-
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VÁLLALKOZÁSI SZERZODES
2. számú inódosítása

amely létrejött egyrészrol

cégnév:
székhely:
cégyegyzékszám:
adószám:
bankszámlaszám:

képvíseli:

Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2025. Visegrád, Mátyás k u 6.
13-10-040224
10901816-2-13
11742087-20061911
Reinitz Gábor vezérigazgató

mint vallalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

másrészröl

név: Dunavarsány Város Onkormányzata
székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
képviseli Gergöné Varga TUnde polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelo) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek
szennt:

1. Felek rögzitik, hogy 2020. március 9-én a Dunavarsány 04/7 és 04/8 hrsz-ú ingatlanok
területhasználatának rendezésére Vállalkozási szerzödést (továbbiakban Alapszerződés) kötöttek, melyet

2020. majus 22-én módosítottak.

2. Felek nevezett az Alapszerzodés I. (Preambulum) pontját az alábbiak szerint módosítják:

, jFelek rögzitik, hogy jelen Szerződés célja az 1970-től folytatólagosan 486 sirhellyel érmtett
Dunavarsány 04/8 hrsz-ú erdö művelési ágú ingatlan erdőtervezetlen részét elfoglaló 0, 80 ha köztemetö
területhasználatának rendezése, a fennálló további területhasználatok rendezése, igy a játszótér
területfoglalásának, a 04/7 és 04/8 hrsz-ú ingatlanok közé beékelödö lakott terilletek megközelithetőség
problémájának átfogó megoldása. Felek a jogrendezés keretében szándékukat fejezik ki önkéntes
földcsere megvalósítására.

A Magyar Állam tulajdonában és a Pilisi Parkerdö Zrt mgyonkezelése és erdögazdálkodása alatt áll a
Dunavarsány külterület 4/7 hrsz (4, 876 ha) alattfekvö 5/A (0, 42 ha), 5/B (3, 46 ha)jelű erdörészletek és
5/CEl (0, 98 ha) egyéb részlet, valamint a Dunavarsány külterület 4/8 hrsz (11, 0214 ha) alattfekvö
5/CE2 (6, 14 ha) egyéb részlet és 5/B (0, 97 ha), 5/E (2, 48 ha) jelű erdőrészletek, továbbá összesen 1, 43
ha erdoterfezetlen terület (játszótér, temetö, kerthasználat):

azaz

Dátum: Elékészítette: Jóváhagyta: Megrendelö:



Dunavarsány Város Önkonnányzat tulajdonában álló cserére felajánlott teriiletek
helyrajzi minőségi AK Ingatlan ny. szerinti

szám oszt. érték terület (ha)

032/22

4889

4889

összesen:

39,9

22,02

3,1
65,02

10, 5001

3, 3358

0, 8149

14,6508

Erörészlet

Dunavarsány
14/L

Dunavarsány
14/M

Dunavarsány
14/U

Dunavarsány
17/P, 0,N

Osszesen

(ha)Terület (ha)

3, 19

6,70 10,49

0,60

1,50+1,30+
1, 35 4, 15

14, 64

3. Felek rögzftik, hogy az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett egyéb pontjaiváltozatlan
tartalommal és szövegezéssel hatályban vannak.

4. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezöt, -az Onkormmyzat
részéröl eljáró Polgármester a Képviselő-testületének ...../2021. (... .... ) számú határozata
felhatalmazásával, - jóváhagyólag és cégszeraen 6 példánybim írták alá, melyböl 3 példány a
Mehgrendelőt, 3 példány a Vállalkozót illet.

Kelt: Dunavarsány, 2021. október... Visegrád, 2021.

Dunavarsány Város Onkormányzata

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

Megrendelő

Pilisi Parkerdő Zrt.

Reinitz Gábor

vezérigazgató

Vállalkozó

Dátum: Elökészítette: Jóváhagyta: Megrendelő:


