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ELÖTERJESZTES
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. október 12-ei rendes, nyilt ülésére

Hiv. szám: DV/4653-3/2021. Tárgy: Javaslat a Kalán Róberttel kötött településrendezési
szerzödés ismételt módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkomiányzata a Képvisetö-testület 58/2015. (IV.^14.)_s^ú^zata
o, án"2uoT5'uokt^er"franT'eÍepüÍesrendezésiszerzödést_(a_továbbiakban^A)^

3IJ//. íkOKaTán'R6bert"Céímegvalósítójával (23 róSzigetszentmiklos, Hermann Ottó utca 7-

9"), mely Alapszerzödés 2017. május 17-én módosításra keriilt (2. számú mettéklet).

Dunavarsány Város Önkonnányzata kezdeményezte^az Alapszerzödés "mete^módo^as^
mely m'ódo'sÍt'ás^az'egyeztetesek-és-a2. szerzödésmodosítás tervezet (3. számú melléklet) alapján az
alábbi pontokat érintik:

Szerzödö Felek az Alapszerzödés 3. 1. pontját kiegészitik a következök szerint: ^
.. A20~16. évhenaDunavarsány, 061/12-16 hrsz-úingatlanokösszevonásávalhiataMtauoiU3, nrsz-

"T^TbbTa 2017. évben a Dunavarsány, 061/141-149 hrsz-ú ingatlanok megosztásával kialakult a

061/159és 061/160 hrsz-ú ingatlan. , ... , ., ", _. _.._.
Trackevei'fóldhivatal 875083/5/2020. számú határozata alapján a Dunawrsány;wl', u^uo, l^\
'06l7l9. '061/158, 061/159 és a 061/160 hrsz-ú ingatlanok telekcsoport újraosztásaval KiaiaKuti a
061/166 hrsz-ú ingatlan.

Szerzödő Felek az Alapszerzödés 16. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják: _ ^ , ",, __,^."
.

16. 1^T'at'embenftoÍ5~révtöTkezdödően)aszűhégeselözetestervek, dokumentációkelökészitése
'Twmeevalósitóia a II. ütemben a 061/166 hrsz-ú ingatlant kivonatta művelésből, ̂amm1a^023^
^oly'^ra O^/Whr^-umgatlanmű^^^^^^^^^^^^'^g^í^^ó'06im^^06^hrs^^é^^^^
^"i^^átad?r^ahb^'a. "51. számú má.odrendu föü csatlakozás^om^^
^lkS^ "Ma^' K'Ö^No'nproft W"".zahnai 

~ 

állásfoglala.̂  ̂  ̂ 'nesfelf^műszaki
^^^^^^^M^J^f^^é^,^

'"^"iT/rüte'm^fedett'pálya, istállók, kiszolgáló rész, nyitott pálya 60 m x 90 m, parkotók,
jártatógépek, karámok, legelök

o H/2. ütem: hátsó fedett pálya (melegüö pálya), futtatók
o llli. ütem: ideiglenes istállók

éoítménvek megépitése, területek kialakitása. ..... .., . , ,,,.,_. _T. ,"_.:;""
TS7t ^eTfo2Té^a'mánTfe'deTes lovardán kivül az alábbi területek, épületek keriilnének

kialakitásra: _ ^ . . .
1. 250-300 db átmeneti boksz a versenyzők lovai számára

szanyik
Kiemelés



2. Kűlső, négy évszakos lovaspályák 70 mx 40 m
3. ParkoÍók,

valamint a megközelüést biztositó 061/141-148 hrsz-ú ingatlanokból út kialakitása és
szabályozási terv szerinti kialakitását követően közútként való ingyenes átadása.

Járalógépek, karámok és legelők megvalósüásra kerültek. "

Szerződö Felek az Alapszerződés 23.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
" 23. í. Szerzodö Felek megállapodnak abban, hogy az Alap-szerződés ésjelen szerződés megkötésének
tényét az Etv. 30/A. § (5) bekezdése alapján a Dunavarsány, 061/166 hrsz-ú szántó 1/1 tulajdoni
hányadára az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetik. A Cél megvalósitója a Szerzödés aláírásával
feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fenti ingatlanra a
településrendezési szerzödés ténye az ingatlan-nyilvántartásbafeljegyzésre kerüljön. Jelen Szerzödés a
településrendezési szerzödés megkötése tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzésének alapjául
szolgál."

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) elfogadja Kalán Róbert Cél megvalósftójával 2015. október 6-án megkotött

Településrendezési Szerződés (a továbbiakban: AIapszerződés) 2. számú módosítását a
jelen hatarozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. swmú melléldete szerinti tartalommal;

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

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kocsisné Száger Mónika műszaki ügyintézö

Az eloterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

MeIIéklet: 1. sz. melléklet: Alapszerződés
2. sz. melléklet: Településrendezési szerzödés 1. módosítása
3. sz. melléklet: Településrendezési szerződés 2. módosítása tervezet

Dunavarsany, 2021. október 5.

Az előterjesztés törvénycs: ^v. ^lA
dr. Szilágyi

jegyzö

,

^söns.
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1 sz. melléklet

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZÖDÉS

Amelyet egyrészről

Dunavarsíny Város Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13

töizskönyvi azonosító száma: 730875
képviseli: Gergőné Varga Tunde polgármester,
továbbiakban: Onkormányzat,

másrészrfil
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Kalán Róbert
an: Bényei Ama
szül idö, hely: Kemecse, 1971.01.06.
cime: 2310 Szigetszentmildós, Ostorfa u. 7.
adószám: 8379903536
személyi szám: 1-710106-3039
mint kötelezettségvállaló tulajdonos és fejlesztő, a továbbiakban: Cél megvalósítója,

felek együttesen említve: Felek,

kőtöttek, az alábbi feltételekkel:

EIőzméiiyek

I. Az Onkomiányzat Képviselö-testülete az 58/2015. (FV. 14). liatározatával
a) elfogadta a "Dunavarsány, a 061/11-061/25 és a 061/107-061/148 hisz.-ú teriüetre tervezett lovarda

Telepítósi tanulmányterve a tervezett lovarda területére vonafkozó hatályos településrendezési tervek
módosítísának kezdeményezéséhez" clmen a Modulus-R Bt. által készltett telepitési
tanuJmánytervet, azt a 111/2014. fVI.17.) számú Képviselő-testuleü határozattal megindított és
meghatározott Dunavarsány Város településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei
felülvizsgálata készitési folyamatába befogadta,

b) táJékoztatta a fejlesztőt, hogy az érintett területre vonatkozó telepulésrendezési eszközök Képviselő-
testflleti végleges jováhagyásának egyik alapvető feltétele, hogy az érdekelt Kalán Róbert (cime:
2310 Szigetszentmiklós, Bárid Donát út 5.) fejlesztö az önkormány^attal kötött településrendezési
szerzBdésben a fejlesztésjámlékos költségeit és a megvalósítás költségeit vállalja.

2. Jelenle8 folyamatban vannak Dunavarsány Város Önkonnányzata 111/2014. fVI. 17.) számú Képviselő-
testiileti határozata értelmében megindított Dunavaisány Váios településrendezési eszkőzemek
felülvizsgálatára irányuló településtervezési munkák, melyeket az Urbanitás Tervezö és Tanácsadó Kft.
végez.

??? megvalositója tulajdonosa vagy a fg'lesztés meginditásáig a rendelkezési jogosultságot megszerzi, a
fejlesztéssel émntett Dimavarsány, 061/11-25 hrsz-ú kültemleti ingatlanok vonatkozásában:

3. 1. /;.
Ingatlan (hrsz) Tulajdonos

J

Teljes teriilet/Fg'lesztési ' elé ' ág

IÍÁ. A /X.
Gergó'né Varga Tünde dr. Szilágyi Álios

polgármester jegyzö, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Onkormányzata

Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2015. okt6ber06. napján:

Kalán Rób rt

Cél megvalósftój ejlesztö
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061/11

061/12

061/13

061/14

061/15

061/16

061/17
061/18

061/19

061/20

061/21

061/22

061/23
061/24

061/25

Dimavarsány Város
Onkormán ta

Kalán Róbert, Kalán
Hel a
Kalán Róbert (Száger
István) PMKH
'óváha a

Kalán Róbert CRuff
Má ás fol atban

Kalán Róbert, Kalán
Hel a
Kalán Róbert, Kalán
Hel a
Na László

Kalán Róbert, Kalán
Hel
Kalán Róbert, Kalán
Hel a
Rádai Péter
fol atban
Kalán Róbert, Kalán
Hel
Kalán Róbert, Kalán
Hel
Sze ediFerenc

Kalán Róbert, Kalán
Hel a
Kalán B., Kalán E. és
még egyéb
tula'donostársak

terűlet(m )

10005

6808

11543

11672

22622

18507

17414
6809

6808

6806

10153

4256

8508
10009

63193

út

szántó

szántó

szantó

száató

szintó

szántó
szántó

szántó

szántó

szántó

szántó

szántó

szántó

szántó

3.2. A fenti mgatlanok (tovabbiakban: Ingatlan) hatályos, 30 napnál nem regebbi tulajdoni lapjai jelen
megállapodás 1. számi mellékletét képezik.

A szerzödés célja

4. A fejlesztési terffleten, a 061/11-25 hrsz-ú területen a Cél megvalósítója a területre vonatkozó
településrendezési tervmodositás jóváhagyása után az Önkormányzat céljaival megegyező fejlesztést,
beruhazást láván megvalósitani a telqiüléstereezési munkák befejeztével "rendeletteÍ dfogadott Épftésí
Szabályzat és Szabályozási Tervek (a továbtuakban: SZT) alapján.

5. Az Onkoimányzat, mint települési önkomiányzat az 1. pontban meghatározott Telepítési
tanulmánytervben rogzitett célok megvalösítása érdekében - Magyarország helyi önkonnányzatairóÍ
szóló 2011. évi CLXXXK torvénybenrögzftett Önkormányzati feÍadatai ellátása körében - az Épített
kömyezet alatításáról és védelméröl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A § -a alapjánjelen szerződessel
településrendezési szerzodést kot a Cél megvalósítójával arra vonatkozóan ho a Szerzödésben

^"<yl. Y.I'Ífr^-;. ^.. -. ^. .-Jí .. :"..r-. ;. r..

/ Óiergó'ne Varga T^nde dr. SülágyiAkos KtilánKób/rt
polgármester *. .>. jegyző, mint ellenjegyzö Cél megvalósftójáTe' ö

<*^u-/)^
.f^005^-

Dunavarsiny Város Onkormányzata

Ellenjegyzem: Dunavarsiny, 2015. október 06. napján:
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6.

7.

9.

meghatározott azon településfejlesztési feladatokat, amelyek a jelen szEraodésen alapulva elsösorban a
fejlesztés megvalósításához kapcsolódnak, és amelyek egyébként a terulet fejlödésével az
Onlcormáayzatot terhelnék, a Cél megvalósítója kizárólag saját költségén megvalősftsa.

A szerzodés tórgya

A jelen szerződés tárgya azon kolcsönös kötelezettségvállalások rögritése, amelyek szukségesek a 4. és
5. pontban meghatározott célok megvalósltásához.

A területrendezésscl kapcsolatos feladatok

A fejlesztési terület megegyezik a Modulus-R Bt., Rumi Imre településtervező által, Kalán Róbert
részére késritett, "Dunavarsány, a 061/11-061/25 és a 061/107-061/148 hrsz. -ú teriüetre tervezett lovaida
Telepi'tési tanulmányterve a tervezett lovaida temletére vonatkozó hatílyos településrendezési tervek
módositásának kezdeményezéséhez" megnevezésű tervben bemutatott 061/11-25 hrsz-ú területtel.

e. .?? lí> h°.gy e?en szerzödés számitási alapjául létrehozható maximális fejlesztési lehetöséget
veszik céUcént alapul, mely a vonatkozó jogszabály alapján elkészült "Dunavarsány, a 061/11-061/25 és
a 061/107-061/148 hrsz.-ú területre tervezett lovarda Telepitési tanulmányterve a tervezett lovaida
teriiletére vonatkozó hatílyos telepulésrendezesi tervek módosftásának kezdeményezéséhez"
doíamientaúo szerint alalatható ki a 061/11-25 hrsz-ú terolet igénybevételével birtokközpont
kialata'tására, valamint a birtokközpont megközelitését biztosító út terület kialakítása a 061/41-48 bisz-ú
terület igénybevételével.

. tdePulésrendezési tervek módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
telepűlésfe/lesztési stratégiáról és a településrendezési eszkűzökröl, valamint egyes telepulésrendezési
sajátosjogmtézményeh-őlszóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.'rendelet) 37.§
szennti előzetes tájékoztatási szakaszbm van. Az egyeztetési eljárás befejezése után a Képviselö-testület
ismét megtárgyalja az anyagot, nézve az eljárás lefolytatását, és ajelen szerződésben megfogalmazottak
aktualitását.

10. Az Onkonmányzat vállalja, hogy az 1 pontban rögzített Telepltési tanulmánytervet a jelenleg
folyamatban levö, Dunavarsány településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei
felülvizsgálata és részleges módosítása tervezési és államigazgatási folyamatához csatlakoztatja és azzal
együtt a fejlesztési teruletre kiterjedően az egyeztetési és véleméayezési eljárást a jogszabályokban
rogzített módon késedelem nélkül le&Iytatja, a telepulésfejlesztési bmcepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekró] szoló 314/20I2. (XI. 8.) Konn. rendelet VI. fejezete és az Önlcormányzat
partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályzata szerint.

11' A. cfl-'?"^valós?.6)a vállalJa, hogy a véleményezési eljárás során, a véleményezök és az Önkormányzat
részéröl feüneriilő, - jogszabály által alátámasztott - észrevételek miatt szükségessé vátó vdltoztatások a
tervben (SZT módosításban) való érvényesítését elfogadja és amennyiben szükséges, hozzajárul az
átdolgozott terv ismételt egyeztetéséhez.

12. A Cél megvalósítőja tudomásul veszi, hogy a fejlesztesi folyamat végkimenetelére az Önkonnányzat
semminemű garanciát nem vállal. Amennyiben - az Önkormányzatoak felróható ok kivételével - a
településrendezési tervékmódosítása nem a Cél megvalósítója előzetes elképzeles s ru>) valósul meg,

^.i^^A0^. :.... ............... /.. A.
Gergoné Parga Tünile dr. SfilágfíÁkos

polgánnester jégyzo, mint ellenjegyző
Dunavarsány Város Onkormányzata

KalánRóbert
Cél megvalúsítoj jleszto

Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2015. október06. napján: ^ .'^A
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eseüeg meghiúsuL abbm az esetben ennek következményét a Cél megvalósitója viseli, semminemű
kártéritési igénnyel nem lép fel az Önkormányzattal szemben.

13. Az Onkormányzat kötelezettséget váUal aira, hogy a jogszabályoknak, más hatósági előírásoknak
megfelelo fejlesztési célok elérése érdekében a tervezővel, szakhatoságokkal együttmuködik~a
hataskörébe tartozó kérdésekben.

14. Az Onkommyzat kötelezettséget vállal, hogy az illetékes hatóságokjóváhagyásával elkészült -testffled
döntésre váro és arra alkahnas - településrendezési terveket az azoic kézhezvételét követöen tartandó
rendes képviselö-testuleti ülésen a Képviselő-testület elé terjeszti, és megtárgyalja.

SZT módosítás utáni feladatok

15' A_Felek eeyuttesen rogzítlk> hogy az SZT módosításáról szóló rendelet hatályba lépését követöen
kezdhető el a fejlesztési cél tényleges kialakítása.

A fejlesztés tervezett ütemczése, a teljes beruházás Btemterve

16. 1. AzJ. ütemben 2015. évben megkezdődik a szükséges elözetes tervek dokumentációk előkészftése.
A II. utemben 2016-20 17. év folyaman mfivelésből való kivonás megvalósítása, megközeUtéstíiztosító
út kialakítasa, ellátást biztosftó közművek kialakítása, zöldfelület betdepítése, valamnt

o D/l. utem: fedett pflya, istállók, tíszolgáló rész, nyitott pálya, parkolók
o W2. űtem: hátsó fedett pálya (melegitő pálya), fiittatók
o H/3. ütem: ideiglenes istállók

építmények megépítése, teriiletek kialakítása.
A m. ütembm a fedeles lovardán Idvül az alábbi teriUetek, épületek keralnének kialaldtásra:

1. 250 - 300 db átmeneti boksz a versenyzök lovai számára
2. Külső, négy évszakos lovas pályák
3. Jártatógépek
4. Karámok

5. Legelők
6. Parkolók

16.2. A Cél megvatósítoja kötelezettséget vállal arra, hogy a 16. 1. pontban rögzített fejlesztést kizáról
saját^költségén^végzi el, a fejlesztéshez kapcsolódó SZT-ben elöírt kozterülef és-közműdlatíl
kialatításának, fglesztésének, valamennyi költségét saját maga viseli, Igy az ÖnkormányzattoY'sem
?L°?^. ST?., a., Jövőben semmilyen J°8címT nem támaszt megtérÍtési igényt, mely i;
éryényesftéséről a_szerz6dés aláfrásával a Cél megvalósító}a kifejeMtten' Íemond°~"A
telepaésfejlesztési feladatok megvalósításával összeffiggésben a Cél megvalósít6jmaic~fela'datát
képezi kiilönösen azok:
a) elökészftésének,
b) terveztetésének,
c) megépitéséhez szükséges különbözö hatósági engedélyek beszerzésének,
d) kiviteli tervei elkészíttetésének,
e) megépftésének,
f) szüksége esetén használatbavételi engedélyek beszerzésének,
g) műszaki átadás-átvételi eljárások lefolytatásának,
h) forgalomba helyezési dokumentáció jogszabály szerinti

illetékességgejrendelkezöhatósághoztörténőbenyujtisánaí;,
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i) az elkészült létesítmények Magyar Államnak, önkomiányzatnak, vagy kozszolgáltatíst végzőnek
történö átadásáig teljes körű üzemeltetésénelc, fenntartásának

saját koltségea való viselése.
A kozlekedési célú mfrasb-ukturális beruházasok továbbá a zöldterületek megvalósltásához,
használatbavételéhez, foigalomba helyezéséhez elengedhetetlenűl szükségesek lehetnek a
kozműszolgáltatókáltal előirt, az új, az átépítésre, illetőleg bővítésre keriilö útpályák, illetőleg burkolt
felületek alatti végleges közműépitési, elektromos ellátást biztositó munkák, mint kapcsolódó
munkálatok elvégzése. A Cél megvalósítója az egyes mfiastrukturális beruházások megvalósttásával
egyidejűleg vállalja ezek saját költségén történő megvalósftását, az egyes tervek előzetes
Onkormányzatijóváhagyásra történö benyújtását és egyeztetését.

16.3. ACél megvalósitója kötelezettséget vállal aira, hogy a 7. pontban meghatározott fejlesztési területen
végzett beroházásra vonatkozó építési engedélykérelem benyújtásáig az SZT -ben koistemletként
megjelölt, de jelen szerződés aláfrésakor nem az Önkormanyzat tulajdonában lévö, mgatlannSsznek
minősiilö mgatlamészeket telekalakitás útján önálló ingatlanként saját költségén kialatítja, majd a
telekalakítási határozat jogeröre emelkedését követő 60 napon belül tóritésmentesen és tehennentesen
(teritésmentes átadás (ajándék) jogcímén) - mgaüan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratban - az
Önkormányzat tulajdonába adja, illetőleg gondoskodik arról, hogy az ingatlantulajdonosa az
Onkonnányzat tulajdonába adja. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az S2T -ben
kozterületkéntmegjelölt mgatlan(rész) térftésmentes átadása a fenti határidön belül nem történik meg, a
Cél megvalósitójának felliívására az Önkormányzat kisajátftást pótló adásvétel megkötése érdekében
vételi ajánlatot tesz az érintett ingatlan tulajdonosának, ameimyiben az alábbi feltételek együttesen
teljesülaek:

a) A Cél megvalósítója az SZT -ben köztemletként megjelolt, de jelen szerződés aláírósakor nem
az Onkormányzat tulajdonábm lévö, ingatlanrésznek minösülö ingatlanrészek Bnálló
ingatlanként történö kialakftásához szükséges telekalakítási dokumentációt elkészftteti, a
foldhivatallal záradékoltatja és azt az Önkormányzat részére átadja;
A Cél megvalósitója az SZT -ben közterilletként megjelölt, de jelen szerzödés aláírásakor nem
az Onkormányzat tulajdonában lévő ingatlan(rész)re vonadkozó, a vételi ajánlat alapjául szolgáló
mgatlan-értékbecslést saját költségén elkészitteti és azt az Önkomimyzat részére átadja;
A Cél megvalósitoja a b) pontban meghatározott értékbecslésben szereplő ingatlanértéket,
valamint a tulajdonjog mgatlan-nyilvántartósi bejegyzéséhez szükséges igazgatási, szolgáltatásÍ
díjat az Onkormányzat számlájára befízetí;

Az Oiikományzat kizárólag azokat az ingatlanokat veszi tulajdonba, amelyek az SZT -ben
köztemletként vannak megjelölve és az mgatlan-nyilvántartás szerint önállo ingatlannak minősütnek,
valamint tehermentesek (ide nem értve a közérdekű jogokat (pl. vezetékjog)). Az Önkormányzat a
tulajdonba adott ingatlanokon a Cél megvalósítojának bemházásaihoz külön eljárás keretében adja
meg a tulajdonosi hozzájárulását.

16.3. 1. Pelek megallapodnak abban, hogy amennyiben a 16.3 pontban foglaltak teljesítése polgári jogi
megiUapodással azért nem lehetséges, mert az ingaüan tulajdonosa, egyéb jogosultja a
telekalakitáshoz és az Onkormányzat téritésmentes tulajdonba adásához nem járul hozzá, és az
Onkormányzat vételi ajmlatát nem fogadja el, a tulajdonos elutasító döntésének Önkományzat
részére történö átadását követő 60 napon belül az Önkormányzat az alábbi együttes feltételek
teljesülése esetén megindftja a kisajátítási, vagy az Étv. szerinti kiszolgáló és lakőút céljára történö
lejegyzési eljárást (együtt: Kisajátítási Eljáras):
a) a Kisajátítási EIjáróssal érintett ingatlan tulajdonosai, egyéb jogosultjai közül legalább egy az

Onkmmmyzat vételi ajánlatát nem fogadta el, és ezt a kisajátításról szoló jogszabályoicban
megfaatározott okirat igazolja. A Cél megvalósítója az 16.3. pontban foglaltak szerint a vételi
ajinlathoz - a vételi ajanlat megtételét megelőzöen - saját költségen kőteles a szükséges

b)

c)
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telekalaldtisi dokumentációt elkészíteni, és a földhivatali záradékolási eljáróst lefolytatni és ezt
az Oükormányzat részére átadni, valammt valamejmyíjánilékos költséget víselm;

b) A Cél megvalósítója átadja az Önlcormányzat részére a Kisajátítási Eljáráshoz szükséges,
foldhivatali záradékkal ellátott vázrajzot, és egyéb okiratokat, adathordozókat, jogszabály által
megtívént példányszámban;

c) A Cél megvalósítója az Onlcormányzat felhívásától S2ámított 8 napon belül az Önkonnányzatnak
megfizette a Kisajátítási eljárás költségeit, kulönosen az eljárási illetéket, a kisajátftást végző
hatósig által készítendö értékbecslési dijat, az igazgatísi-szolgáltatási díjat, valamint az 16.3.b)
pontban meghatározott, elkészült értékbecslésben meghatirozott kártalamtisi összeget. A Cél
megvalósitója botelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a kisajátítást végzö hatóság által
készíttetett értékbecslésben meghatarozott kártalam'tási összeg magasabb, mint az 16.3.b)
pontban körülírt értékbecslés szermti érték, úgy a kulönbözetet a Cél megvalósítója az
Onkormányzat feUuvásától számított 8 napon belul kötelese az Önkonnmyzat részére
megfízetni.

16.3.2. Felek megállapodnak abban, hogy amemiyiben a Cél megvdósítója az 16.3. és az 16.3. 1 pontban
korülírt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az SZT szerinti közterületek kialakítását az
Onkonnányzat nem köteles végrehajtani és a Cél megvalósítója kijelenti, hogy az Önkormányzattól
a közteruletek kialakftását nem követeli, illetöleg a közterület kialakításának elmaradásából az
Önkonnányzatot semmilyen felelösség nem terheli.

16.4. A Cél megvalósítója a fenti beruházásokat saját költségére végzi, igy az Önkonnányzattal szemben -
jogcímtöl fiiggetlenül beleértve a ráépítést és ajogalap nélkfili gazdagodást is - megténtési igénnyel
nem élhet, ilyen igényéröl a szerződés aláfrasával kifejezetten lemond.

17. A fejlesztés következtében az önkonnányzatot terhelö esetleges jelen szerződésben nem rögzített
többletköltségeket a Beruházó köteles átvállahii.

18. A Cél megvalósítója vállalja az 1. pontban meghatározott fejlesztési terület kiépítésének ütemezéséhez
illeszkedően, a fejlesztési céljának részeként
a) kialatítja a Szabályozási Tervben kiszabályozott utakat, közlekedési teróleteket.
b)kiéplti az a) pont szemti utakon a 16.1. pont szermti fejlesztési programja, illetve az Épitési

Szabályzat és Szabályozási Terv szerinti felhasználáshoz szükséges közműveket - vezetékes
ivóvíz, szennyvíz, villamos energia, foldgáz, csapadékviz elvezetés és közvilágítás - a közmű
üzemeltetökkel együttműködve, és a közműveket a szolgiltatóknak ill. az Önkormányzat részére
tén'tés nélkül átadja, tudomásul véve, hogy a közmű üzemeltetők és az Önkonnányzat csak abban
az esetben veszi át ezeket, ha a kiépítés szabvinyos minőségben történt.

19. A fejlesztesi teriileten tívüli - a megvalósuláshoz kapcsolódó -, Önkormányzatot terhelő intézményi
kapacitások kiépítési és működési költségeit részben a Cél megvalósftója koteles átvállatoi, az
Onkormányzat utólagos megtéritési kötelezettsége nélkül.

20. Felek megállapodnak abban, hogy az ÖiAonnányzat kizárólag külön megállapodással vesz tulajdonba
létesitményt. Amennyiben külön megállapodás szerint az Önkormányzat valamely létesitmenyt
tulajdcmba vesz, azt kizárólag térités, azaz ellenérték megfizetése nélkül teszi, és ezen jogügylettel
kapcsolatosan az Onkormárcyzat oldalán - őt terhelö - esetlegesen felmerulö közterhek, adók, vagy
adók módjára behajtható egyeb kötelezettségek teljesftése, valamint az Áfa Önkomiányzat részérol
torténő felmerülése esetén azAfa-t a Cél megvalósltója köteles viselni.
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21. Cél megvalósítója tudomásul veszi, hogy a 8. pontban rSgzitett fejlesztési lehetöségek megváltozhatnak
a településrendezési eszközolc módositási folyamata során. A megalkotott rendelet szövege és
mellékletei alapján biztosftott épitési előírások a magasabb szintűjogszabélyok alapján módosulhatnak.
Az ilyen módosításból eredő mindennemű felelősségét az Önkormányzat kizárja, illetöleg a Cél
megvalósítoja a Szerzödés aláfrásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond azon jogáról, hogy
azOnkomiányzattalszemben-jogcímtöIiuggetlenül-megtéritésiigénnyeléljen, haajeÍenSzerz6dés
alapján megakotott rendeletek alapján biztosított építósi elöírások módositására a részletezett okok
miatt kerill sor. Cél megvalósítója a Szeizödís aláírasával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond
azon jogáról, hogy az ÖDkonnányzattal szemben - jogcfmtöl fflggetlenül, igy bele értve az utaló
magatartist és az Etv. 30.§-a szerinti kártalanítóst is - megtéritési igénnyel éljen, ha az SZT
megváltozüc, vagy hatályát veszti, különösen ha a Fejlesztési Teriilet övezeti besorolása vagy a
beépítési paraméterek megváltoznak.

22. 1. A Cél megvalósítója vállalja az 1. pontban rögzített telepítési tanuhnánytervbea megfaatározott, a
beépítésre nem szánt tenilet zöldfelületeinek, a tervezett növényzetet fejlesztöi forrásokból és a teriilet
beépülésével párhuzamosm magas minöségben való megvalósitását, továbbá vállalja annak
fenntartását.

22.2. A Cél megvalósitója vállalja és gondoskodilc róla, hogy a fejlesztési teiűlet beépítése és üzemeltetése
során a régészeti és egyéb kőmyezeti és temiészetvédelmi értékek védehnét a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelöen maradéktalanul biztositja.

22.3. A Cél megvalósítója vállalja, hogy a teriilet beépítésénél olyan műszaki - épitészeti és kertépítészed -
növénytelepitési megoldisokat alkalmaz, melyek nem eredményezik a meglévö taji - kömyezeti állapot
romlésát, üleszkednek a táji kömyezetbe és a helyi építészeti hagyományokhoz is.

Biztosftékok

23. 1. A Cél megvalósítója kijelenti, hogy ajelen szerződés aláírésára a szükséges jogosultsággal rendelkezik.
A Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésekor kényszer,
fenyegetés hatása alatt nem álltak, tévedésben nem voltak, a szerzödésböl az egyes feleket terhelő
kötelezettségeket és illetö jogosultságokat teljes körűen megismerték és megértették. A Cél
megvalósftója rögzíti, hogy az általa a jelen szerződésben tett nyilatkozatok egybehangzó és teljes
valós akaratát tartalmazza, részéről rgtett indok vagy titkos fenntartás nem áll feim, a 3. és 3. 1.
ponban felsorolt, fejlesztési területen található szántó ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezésijoga nem
koriátozott.

23.2. Szerzödő felek meghatalmazzák Dr. Dóra Tfmea Ogyvédi Irodát ( Cim: 5000 Szolnok, Damjanich u.
1/3.), hogy ajelen telepulésrendezési szerzodést elkészítse és ellenjegyezze.

23.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megkötésének tényét az Étv. 30.§/A (5)
bekezdése alapján a Fejlesztési Területre - tehát a érintett Dunavarsány, 061/12-25 hrsz-ú szántók 1/1
tulajdoni hányadára - az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetik. A Cél megvalósítója a Szerzödés
alálrásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájámlását adja ahhoz, hogy a fenti ingatlanokra a
településrendezési szerzödés ténye az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzésre kerüljön. Jelen Szerződés a
településrendezési szerződés megkötése tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzésének alapjául
szolgál.
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24. A Pelek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés sikeres teljesillése érdekében folyamatosan
együttmuködnek. Az együttműködés soránjognyilatkozat-tételrejogosultak:

a) a Cél megvalósítója részéröl: Kalán Róbert (értesítési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát
út 5., kalanTobert71(5). email.com, +36303396355)

b) az Önkormányzat részéről: Dunavarsány Város Önkormányzatának felhataünazása alapján
Gergőné Varga Tünde polgármester.

25. A Felek kölcsönösen megállapltják, hogy a fejlesztési terület helyrajzi száma, területe a Fejlesztés
megvalósításához szükséges esetíeges telekalakítások végrehajtása során módosulhat, ületve válto^diat,
továbba a fejlesztési területen lévő ingatlanok megosztására, valamint esetíegesen más ingatlanokkal
történö egyesitésére, illetve művelési águk átsorolásra, illetőleg rendeltetésváltoztatásukra is sor
kerülhet. A Pelek rögzitik azonban, hogy ezen esetleges változások jelen Szerzödésben rögzitett
kötelezettségeiket nem érintik és igy a fejlesztési teriileten kialakuló ingatlanok terilletéböl kialakuló
vagy azoknak megfelelö ingatían vagy ingatlanok fejlesztése során a Szeraidés rendelkezéseit kell
alkalmazm.

26. A Szerzödö Felek vállalják, hogy a jelen Szerzödés céljainak megvalósítása érdekében
együttműködnek és e célok megvalósitása érdekében szükséges jognyilalkozatokat és intézkedéseket
megfelelö idoben - saját döntéshozatali eljárásuknak megfelelően - megteszik, illetve az
Önkormányzat a szükséges hatéridöben az eljárásokat lefolytatja.

27. A Szerződő Felek vállalják továbbá, hogy - különös tekintettel a mindenkor hatályos számviteli
szabályok betartására - a jelen Szerződés teljesítése érdekében szükséges további szerzödéseket, azok
szükségessé válásakor születő megállapodásuknak megfelelöen haladéktalanul megkötik, feltéve, hogy
az jelen Szerződés vagy jogszabály alapján kötelezettségüket képezi, abban megállapodnak és a
megkötendő szerzödés teljes mértékben összhangban álljelen SzerzŐdés rendelkezéseivel.

28. A jelen Szerződéssel kapcsolatos, a Szerződö Felek közti vagy valamely Fél részére adandó miaden
értesités, utasitás, feUrivás, követelés vagy közlés csak irásban történhet a bivatalos irat kézbesitésére
vonatkozó külön szabályok előírasainak megtartásával. Ha az 'satot annak tértivevénnyel történő
kézbesítése esetén az értesftett az átvétel megtagadása miatt, illetve a postai értesítés ellenére nem veszi
át, úgy a második kézbesítésí kísérlet napját követö ötödik munkanapon - ellenkező bizonyításig - a
kiildeményt kézbesitettnek lcell tekmteni.

29. A Szerzödésből származó jogok és kötelezettségek a Szerződö Felek általanos, egyetemleges
jogutódjaira változatlan tartalommal szálhiak át. A Cél megvalósitója többjogutódja esetén ajogutódok
felelőssége egyetemleges, amennyiben az Onkormányzat és az esetleges jogutódok másként meg nem
állapodnak.

30. Szeiződő felek megíllapodnak, hogy jelen megállapodásbaa Tulajdonos által vállalt kötelezettségek a
Fejlesztési Terület tekintetében az Ingatlanok mindenkori tulajdonosait terhelik. Tulajdonos vállalja,
hogy az Ingatlanok, vagy azok egy részének - bánnilyen jogcfmen történő - átruházása jogutódlásnak
minősül, és ez esetben jelen szerződés szerinti kötelezettségeket TulaJdonos köteles az új tulajdonosra
átruházni, illetöleg kizárólagosan ezen kötelezettségek átvállalásával lehetséges az Ingatlanok
tulajdonjogának átmházása, fiiggetlenül az átruházás jogcímétöl.

31. A Fejlesztő az Onkonnányzat előzetes frásbeli hozzájárulása nélkill a Szerzödésben vállalt
kötelezettségei tekintetében harmadik személlyel nem köthet részbem vagy teljes " Iqze^ség-, Ílletve
tartozásátvállalásra és/vagy teljesítésátvállalásra vonafkozó megállapodást.

fe<^^<Í^L... ^. ^Cá'-^-^ ̂  ..... ^..
Sr. Szilágyi Ákos Salán Róbert

polgármester jegyző, mint ellenjegyző
Duiiavarsány Város Onkormányzata

Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2015. október 06. napján:

Cél megvalós
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32. Ha a Szerzödés a Szerzödö Felekre hivatkozik, ez magában foglalja a Szerződő Pelek egyetemleges
vagy szingulárisjogutódjaira való hivatkozást is.

33. A S2erzödésben foglalt és az e Szerzédéssel összEfuggö információk, valamint a Szerződéssel
kapcsolatban a Szeraődő Feleknek egymásra vonatkozóan tudomásárajutott információk - amennyiben
a magyar jog kötelezöen érvényesülő szabályai másként nem rendelkeznek - üzleti titoknak
minősülnek, és mint ilyenek részesülnekjogi védelemben.

34. Ajelen szerzödésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az Étv. szabályai az irányadók.

35.

36.

37

A Felek kötelezik magukat arra, liogy az esetleges jogvitáikat igyekeznek békés úton rendezni,
amennyiben ez nem jáma eredménnyel, abban az esetben a jogvitak eldöntésére - értékhatirtól
fflggöen - Idkötik a Ráckevei Járisbíróság, illetve a Budapest Komyéki Törvényszék illetékességét

Ha a Szeizödés valamely rendelkezése a magyar jog alapjm érvénytelen, jogszabálysértő vagy bírói
úton kikényszerithetetlen, akkor a Szerződés csak a jogszabálynak ellentmondó, érvényteleií illetve
bírói úton kikényszerithetetlen részben vüik érvénytelenné, és mindez nem ériati a megmaradó
rendelkezések érvényességét és hatályát kivéve, ha a Szerzodés az érvénytelen rendelkezés hiányában
érteünezhetetlenné, vagy értheteüenné váhia.

A Felek a jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, - az Önkormányzat részéröl
eljáró Polgémester a Képviselö-testület 2015. szeptember 22. napján hozott 142/2015. (K. 22.)
számú határozata felhatalmazásával - jóváhagyólag és cégszerűen 5 példányban frták alá, melyből 3
példány az Onkormányzatot, 2 példány a Cél raegvalósítóját ület.

Dunavarsány, 2015. október06. Dunavaisány, 2015. október 06.

r\^.^^l. A.:.^
.' Gergoné Varga Tunde <tr. SsilágyiÁkos

polgánnester jegyző, mint ellenjegyző
Dunavarsány Város Onkorminyzata

-^> ^

Kalán Róber
Cél megvalósitój ejlesztö

EIlenjegyzem: Dunavarsány, 2015. október 08. napján:

^u^ ^. -CLO.-^ -.^-
Gergoné f^argíi Titnde dr. SzilágyiÁkos

polgármester jegyzo, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város pakormányzata

Ellmjegyzem: Dunavarsány, 2015. október 06. napján:

\.
KalánRób rt

Cél megvalósitó'
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2. sz. melléklet

TELEPÜLÉSRENDEZÉSJ SZERZÖDÉS
I. számú módosítása

Amelyet egyrészrÖ]

Duuavarsány Város Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
tiirzskönyvi azonosltó száma: 730875
képviseli: Gergőné Varga Tüiide polgármester,
továbbiakban: Onkonnányzat,

násrészről

Kalán Róbcrt
an: Bényei Ama
szul. idő, hely:Kemecse, 1971.01.06.
cfme: 2310 Szigetszentmiklós, Hermann Ottó utca 7-9.
adószám: 8379903536
személyi szám: 1-710106-3039
mint kötelezettségvállaló tulajdonos és fejlesztő, a továbbiakbm; Cél megvalósítója,

felek együttesen emlitve: Felek,

lcözött a Dunavarsányban, 2015. oklóber 6. napjától érvényes - a "Dwiavcirsány, a 061/11-061/25 és a
061/107-061/148 hrsz -ú területre tenezett lovarda Telepitési tanulmányterve a tervezett lovarda területére
wnalkozó hatátyos telepíilésrendezési tervek módosüásának kezdeményezéséhez" cimen a Modulus-R Bt.
által készitett telepitési tanulmánytervet, azt a 111/2014. (VI. 17. ) számú Képviselő-testületi halározaltal
megindított és meghatározott Dunavarsány Város településfejlesztési koncepciója és telepűlésrendezési
eszközei {elulvilsg&lata készitési folyamataba való befogadásról és afejlesztési célok megvalósitásáról szoló
- teteptíiésrendezési szenödés ftovábbiakban: Alap-szerzödés) 2017. május 17. napjával történö
módositasára alulírott helyen és napon az alábbifeltételekszerint:

1. Szera6döFeIekazAlap-szerződés3.1. pontját kiegészitik a kdvetkezők szerint:

"d ráckevei Joldhivatal ingatlan-nyüvántartásában az 59575/2/2016. 10. 27 számú bejegyző határozattal
a 061/12, 061/J3, 061114, 061/15 és a 061/16 hrsz-ú mgaílanok összevonásával, majd megosztásával
A'a/aiuft a 061/157 hrs-ú ingatlm.
Á 42681/2017. 04. 21 szám alatl széljegyzésre keriilt "vezetékjog bejegyzése iránti kérelem, ELMŰ
Jiálózaü Elaszté Kft. 1132Budapest, Yáciút 72-74. sz. jogosultjavára.
A 44482/21117. 05. 04. számú lejegyzS határozattal ielekalakilási eljárás megindüásának ténye ieríilt
hej'egyzésrea800208/20i7. szám alalt. Jogosult Kalán Róbert, (szűl: 1971., an: Bényei Anna, cím: 2310
Szigelszentmiklós, Hermann Ottó utca 7-9.)

2. SzerzödőpeIekazAlap-szerzödés lé. l. pontjátazalábbi lé. l. pontramódosítják:
"16. 1. Azl. ütemben 2Q15. évben megkezdődik a szükséges elözetes tervek áokumentációk e " 'szítése.

^OE>or
>^i /^!^,,
'GersSné Viiiga de^^Szi^ iÁkos

polgármcster -^jeffSS, ellenjegyző
Dunavarsán lÍSipsQ ányzata

Ellenj egyzem: Dunavarsáiiy, 2017. május 17. napján:

-^l
Kalán Róbert

Cél megvalósitója/Fej szto

/. ;**-
^f'':'^\
("'": !:"""^

^'.^

szanyik
Kiemelés

szanyik
Kiemelés

szanyik
Kiemelés

szanyik
Kiemelés
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

A^utem^n2w\wl8:év, folyamán mwelesbSlwU tívonás megvalósílása, megközelftést biztosító
111 hr^-uutszabályozási lerv szerinti kialaküásál/széiesttését' ' követ6en"hS~zSként",aÍo m

átadása, eUatastUztoshó közművek kialatítása, zöldfdulet betelepitése, va'Íaminl'
0 ////1 ütem:fedettPálya. istállók, kiszolgálo rész, nyitott pálya, parkolok
° V: atem: hálsófedett pálya (melegttS pálya), futtatók
o 11/3. ülem: ideiglenes istállók

épitmények megépltése, teriilelek kialakitása.

A III. ütemben afedeles lovardán kivül az alábbi teriiletek. épületek keriilnének Ualakttásra:
250 - 300 db átmeneti bokss a versenyzok lomi számára
KűlsS, négy évszakos lovaspátyák
Jártatógépek
Karámok

Legelok
Parkolók,

wlw"mLa, megközel"ést. biztositó. 061'W-l4S hrsz-ú ingaüanokból út kiaWtasa és
yozási terv szerinti kialakitását követoen közútként való ingymes átadása. "

3. SzerződöPdekazAlap-szerződés 16. 3. pontjátazalíbbi 16.3. pontramódosítják:

",l6^1CL" sfal6sití'ia '{ötelezettséSet váll"l "^. l'ogy a 16. 1. pontban meshatározott fejlesztüi

a.. II:. ",tlmbe"Jerveze"; a feilesztési terüle^> v^" beruházásra vonath.zó használatbavételi
engeüelykeretem benyújlásáig,

lÍ5, "^em,te" tervezet1' afeJlesztési teriileten wgzett beruházásra vwatkozó épílési engedélykérelem

^JZ, ^", ^lt^u"Lme8ielolt:.. de Jele", szerzodés cdwásc*>r "^ > Onkormányzal
1uwm mJéw-msatl'mrészne1tmmö. suu. "'Sathnrészeket telekalaÜtas útján eh,álU'i7saZTn
swatköüsésén 1áalatttla- mVd a t^hilatítási halározatjogeröre emelkedésé?követő"60 n'^'S
t^mlMesm^ekermenlese" ftér"é!mentes. áta^ Wndék) jogcimén)- 'ingatÍa^nyíÍ'. ántart'ási
^^^^otíratban-^ Önkormányzat tulajdomÍaadja7me^^^
hoeyJK msaaan ^Wdmosaaz Önb,rmányzat tulajdonaba adja. Fele'k 'megáU'apodnak^n"^
m"eSben. w, sir .~ben wzterwletként meS'el°l{ 'ns"^n(ré^ téritSmenteTTtadá'^'a "^tí
hatívvlwbM. mmtwtmíkme& a cé! me?~al6sü6Jm^fdhhásáraaz~Öntormán^7usw^
pw^d^el^gwtesLwdetíben véten wd"!atot tesz az érintett ~"'S^n"^wd^á'^
amennyiben az alábbifeltételekeswttesen teljesulnek:

a) A^L^aus'twawszT-bmtö^erületkéntmeBelSlt, dejelenszenődésaláirásah, rnemaz
wt tulajdonüxm lévő, ingatlanrésznek 'mmosiilő mgatlanrészek ~ önánó'mmtÍankén

tözutícéntjörténo^kiaWtásához sdikséges lelekalakitási" dokumentáciÜ"'elkSeTU 'a
foiahivatatlal záradékoltatja és azt az Onkonn&nyzat részére átadja; ---,

b) ACel megvalósítója az SZT-benközterületként megelölt, dejden 'szerzödés aláirásakor nem az
^ lem ingatlan(rész)re vonathizó, a vételi qjánlat alapiául' szolsál,

ingatlan-értékbecslést saját költségén dkészhteti és azt az Önkormánvza't~rész'é,'e7t^ °
A. céLmesva!6sitó}a a. VP0"'1'"" meghatározott értékbecslésben'szerepiő hf^tÍcmérték

-t^tulajdonjog mgallm-nyilvmtartási bejegyzéséhez szübéges 'ig^gatásTszolmÍtaTas,
dijat ca. Onkormányzat számlájára befizeü: ~ ~~ --o- -o-e,--,

^os ^

Gergoné Varga de g|É&(' iÁkos
polgármester .^je^. o, ellenjegyző

Dunavarsány Váfes.Ö nnányzata

'.;

. /:.
Kalán Róbert

Cél megvalósítója/FejIeszto

Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2017. majus 17. napján:
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Az Onkormányzat lazárólag azokat az ingatlanokal veszi tulajdonba, amelyek az SZT -ben
1wzterület1wntvamak megelölve és az ingatlan-nyihántartás szerint önáÚó ingatlannak mmösűlmk,
va',a""mijehe"nemesek (ide nemertve a ^érdeka jogokat (pl. vezetéjgog))'. Az Onkormanyzat"a

adott mgaüanokon a Cél megvalósitójának beruházásaihoz tölm'eljárás keretebm~adw
meg a tulajdonosi hozzájárulását.,,

4. Szerződő Felek az Alap-szerzödés 23.3. pontját az alábbi 23. 3. pontra módosítják:

"23. 3. SzenödőFele^megállapodnakabban, hogy 02 Alap-szerződés ésjelen szerzSdés meekötésének lénw.t
az Etv. 30. S/A (5) bekezdese alapján a Dunavarsány, 061/157 hrsz-ú szmtó 1/1 'tulajdonih'myadám'-
<Kmsaüm~"yilvántartás1]a feVeS'eztetik-_ Szerződő Fdek megállapodnak, ho'gy'amennyibm 'a
5ze"ődes.. alá"'ását. követ°e". k'alakul. a Dwwtars"V, 061/159" h-sz-ú mgaúan"ugy"az"íngaücm-
nylvántartasbaamakl/ltulajdom hanyadára történikfeljegyzés. A Cél megvalósítya'a Szwődes
a^ir, áSy^tft d, rtalwl es. visszavonhaü'tla'Ml hozzájárulásat adja ahhoz, hogy afentí 'mgatianobw
a településrendezés, szerzodes ténye az mgaaan-nyihántartásbafeljegyzésre k^Sljm. 'JeÍe^&erződés
a településrendezési szerzödés megkötése tényének mgatlan-nyihantartási feljegyzésének'alapím,
szolgál.,,

5.

6.

7.

Szerződő felek ̂ rogzítik, hogy az Alap-szerzödés jelen módosítással nem érintett eevéb Dontiai
változatla^tartalommal és szövegezéssel hatályban'vaiinak azzal, hogy jelen-szeraőd?~módoS
szerrodé felei magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el az AIap-szerzödés rendeikezéseit'.'

S^rzödö^felek meghatalmazzák a Dr. Dóra Tfmea Ügyvédi Irodát (cfm: 5000 Szotook, Damjanich utca
^ajelen tdepülésrendezési szerződést módosító okiratot elkészítse és-eílen)egv'ezze. " és~a

szeraödő feleket az illetékes (Bldhivatal elött képviselje. ~ --u-eu,

Szerzodo felekmegállapodnak abban, hogy a Cé) megvalósitójának. Uletve a képvisdetében eliárrt. inri
k^?^őn?-a. k^lezet, tsége' !mgy aj.ele° okiratot az'Alap-szerződésseI együttesena'teiepürésre'nde'zé^i
szerzSdés ̂megkötése tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése érdetóbeii-benyu)tM~az"fflrt'&es
íoldhivatalhoz.

A Felek a jekn^eizödést, mrat akaratukkal mindenben megegyezöt, - a Megrendelö részéröl eliár
Polgármester a Képviselö^testület 2017. május 16. napján hozott' 112/2017. fV" 16. )-számú'határozata
felhatalmazásáva^ -jováliagyólag és cégszeriien S'példányban irtak alá,* melybo\~3~pé w~sa.
Onkományzatot, 5 példány a Cél megvalósítóját illet.

Dunavarsány, 2017. május 17. Dunavarsány, 2017. május 17.

^\
'yí^. fy. '/f7.. " .....^.. :^....... -'.. f~-. :^'"^

Gergoné Varga de^dr. ̂  ágyiÁkos
polgármester ̂  /?(jeg^2é ""' mt ellenjegyzö

Dunavarsány V r s ormányzata

Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2017. május 17. napján:

Kalán Róbert
Cél megvalósitoj ejlesztő
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3. sz. melléklet

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZÖDÉS
2. számú módosítása

Amelyet egyrészröl

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

másrészröl

Kalán Róbert
an: Bényei Anna
szül. idö, hely: Kemecse, 1971. 01. 06.
címe: 2310 Szigetszentmiklós, Hermaim Ottó utca 7-9.
adószám: 8379903536
Személyi szám: 1-710106-3039
mint kötelezettségvállaló tulajdonos és fejlesztő, a továbbiakban: Cél megvalósítója,

felek együttesen említve: Felek,

között a Dunavarsányban, 2015. október 6. napjától érvényes - a "Dunavarsány, a 061/11-061/25 és a 061/107-
061/148 hrsz-ú területre tervezett lovarda Telepítési tanulmányterve a íer^ezett lovarda területére vonatkozó
hatályos településrendezési tervek módosításának kezdeményezéséhez " címen a M.odulus-R Bt. által készített
telepítési tanulmányter^et, azt a 111/2014. (VI. 17. ) számü Képviselő-testüleü határozattal megindított és
meghatározott Dunavarsány Város településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei felülvizsgálata
készítési folyamatába való befogadásról és a fejlesztési célok megvalósításáról szóló - településrendezési
szerződés (továbbiakban: Alapszerződés), valamint a 2017. május 17-én kelt módosítás ......... napjával történÖ
módosítására alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződö Felek az Alapszerzödés 3. 1. pontját kiegészítik a következők szerint:
"A 2016. évben a Dunavarsány, 061/12-16 hrsz-ú ingatlanok összevonásával kialahilt a 061/157 hrsz-ú
ingatlan.
Továbbá a 2017. évben a Dunavarsány, 061/141-149 hrsz-ú ingatlanok megosztásával kialakult a 061/159 és
061/160 hrsz~ú ingatlan.
A ráckevei földhivaíal 875083/5/2020. számú határozata alapján a Dunavarsány, 061/17, 061/18, 061/19,
061/158, 061/159 és a 061/160 hrsz-ú ingatlanok telekcsoport újraosztásával kialakult a 061/166 hrsz-ú
ingatlan.

2. Szerzodő Felek az Alapszerzödés 16. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"16. 1. Az I. ütemben (2015. évtől kezdődően) a szükséges e/őzetes tervek, dokumentációk előkészítése
megtörtént.

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

Dunavarsány Város Onkormányzata

Ajelen szerzödést készítettem és ellenjegyzem: Dunavarsány, 2021
(KASZ:36071119)

Kalán Róbert

Cél megvalósítója/Fejlesztö

napjan:

szanyik
Kiemelés

szanyik
Kiemelés

szanyik
Kiemelés

szanyik
Kiemelés

szanyik
Kiemelés



A Cél megvalósítója a II. ütemben a Q61/166 hrsz-ú ingatlant kivonatta műveÍésből, valamint a 2023. év
folyamán a 061/167 hrsz-ú ingatlan művelésből való kivonás megvalósítása, a szabályozási terv szerint
kialakított, megközelítést biztosító 061/11 hrsz-ú út 061/168 hrsz-ú útszélesííésének közútként való ingyenes
átadása, továbbá az 51. számú másodrendű főút csatlakozási csomópontjának kialakítása a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. szakmai állásfoglalása és a megfelelő műszaki dokumentáció alapján, ellátást biztosító közművek
kialakítása, zöldfelület betelepítése, valamint

o II/l. ütem: fedett pálya, istállók, kiszolgáló rész, nyitott pálya 60 m x 90 m, parkolók, jártatógépek,
karámok, legelők

o 11/2. üíem: hátsó fedett pálya (melegítő pálya), futtatók
o 11/3. ütem: ideiglenes istállók

építmények megépítése, területek kialakítása.
A III. ütemben 2025. évfolyamán afedeles lovardán kívül az alábbi területek, épületek kerülnének kialakításra:

1. 250-300 db átmeneti boksz a versenyzők lovai számára
2. Külsö, négy évszakos lovas pályák 70 mx 40 m
3. Parkolók,

valamint a megközelítést biztosító 061/141-148 hrsz-ú ingatlanokból út kialakítása és szabályozási tórv
szerwti kialakítását követően közútként való mgyenes átadása.

Járatógépek, karámok és legelők megvalósításra kerültek.

3. Szerződö Felek az Alapszerzödés 23.3. pontját az alábbiak szerüit módosítják:
"23. 3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés ésjelen szerződés megkötésének tényét az
Etv. 3Ö/A. § (5) bekezdése alapján a Dunavarsány, 061/166 hrsz-ú szántó 1/1 tulajdoni hányadára az ingatlan-
nyilvántartásba feljegyeztetik. A Cél megvalósitója a Szerződés aláirásával feltétel nélkiil és
visszavonhatatlanul fmzzájárulását adja ahhoz, hogy afenti ingatlanra a településrendezési szerződés ténye az
ingatlan-nyilvántartásba feljegyzésre kerüljön. Jelen Szerződés a településrendezési szerződés megkötése
tényének ingatlan-nyilvántartásifeljegyzésének alapjául szolgál.

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerzödés jelen módosítással nem érintett egyéb pontjai változatlan
tartalommal és szövegezéssel hatályban vannak, azzal, hogyjelen szerződés módosítás szerzödö felei magukra
nézve kötelezö érvényűnek fogadják el az Alapszerzödés rendelkezésít.

5. Szerzödö felek meghatalmazzák Dr. Várhelyi Péter ügyvédet (1118. Budapest, Köbölkút u. 8., KASZ:
36071119), hogy a jelen településrendezési szerzödést módosító okiratot elkészítse és ellenjegyezze és a
szerződő feleket az illetékes foldhivatal elött képviselje.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Cél megvalósítojának a kötelezettsége, hogy jelen okiratot az
AIap-szerződéssel együttesen a településrendezési szerződés megkötése tényének ingatlan-nyilvántartási
feljegyzése érdekében benyújtsa az illetékes foldhivatalhoz.

6. A Felek a jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, -az Onkormányzat részéről eljáró
Polgármester a Képviselö-testület 2021. ......... .... napján hozott ..... /2021. (... .... ) számú határozata
feüiatahnazásával, -jóváhagyólag és cégszerűen 8 példányban irták alá, melyböl 3 példány az Onkormányzatot,
5 példány a Cél megvalósitóját illet.

Dunavarsány, 2021. Dunavarsány, 2021.

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

Dunavarsány Város Onkormányzata

Ajelen szerzödést készítettem és ellenjegyzem: Dunavarsány, 2021
(KASZ:36071119)

Kalán Róbert

Cél megvalósítója/FejIesztö
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