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ELOTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2021. október 12-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/1543-21/2021. Tárgy: Javaslat a 32/2021. (FV. 8. ) számú határozat módositására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. ) 2021. febmár 4-én
kérelemmel fordult Dunavarsány Város Onkonnányzatához a Dunavarsány, 013 és 033 hrsz-ú kivett
közút ingatlanokból változási vázrajz szerint kialakuló 033/1 és 013/2 hrsz-ú kivett közút ingatlanok
állami tulajdonba és Magyar Közút Nonprofít Zrt. vagyonkezelésébe történö átadásának tárgyában. A
32/2021. (IV. 8.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadásra keriilt a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. által benyújtott változási vázrajz szermt kialakuló 013/2 tu-sz-ú kivett közút ingatlan téritésmentes
Magyar Allam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésbe adása. A döntéssel
ellentétben a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Föosztály Földhivatali Osztály 10.
875141/7/2021. számú határozatával (1. sz. melléklet) a telekfelosztást nem engedélyezte, tekintettel
arra, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Föosztály Ütügyi Osztály
PE/UT/1482-2/2021. számú szakvéleményében a telekalakitáshoz nemjárult hozzá. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. 2021. szeptember 22-én ismételten kérelmet nyújtott be Dunavarsány Város
Onkormányzatához a teljes 01 3 hrsz-ú kivett közút ingatlan tulajdonba adása tárgyában. (2. sz. melléklet)

A közút az Onkormányzat fcizárólagos tulajdonában van (3. számú melléklet), valamint
elhelyezkedése a Szabályozási Terv kivonaton (4. számú melléklet) beazonositható. A Szabályozási
Tervenjelöltek alapján a közút országos és településszerkezeti jelentöségu. A közút forgalomképtelen
törzsvagyonnak minősül.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: 1988. évi I. törvény) 32. § (6)
bekezdése alapján ,^4z állami tulajdonban lévó' országos közutak vagyonkezeloje - a 29. § (1)
bekezdésében foglaltak, valamint a koncessziós társaságok kezelésében álló közutak kivételével - a
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút
Nonprofit Zrt. ), amely a vagyonkezeló'i feladatokat közfeladatként látja el. Továbbá az 1988. évi I.
törvény 29. § (6) bekezdése kimondja, hogy "A 32. f (6) bekezdésében meghatározott szervezet a
befejezett beruhazások magyar állam tulajdonában álló területének rendezése során saját hatáskörben
a magyar államjavára és nevébenjár el. A befejeiett beruhawsok területének rendezése érdekében
megvásárolt vagy kisttjátított további fóldrés'det a magyar állam tulajdonába és e törvény erejénél
fogva, ellenérték nélkül a 12. § (6) bekeidésében meghatmowtt Siervezel vagyonkezelésébe kerül,
amely koteles azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. A 32. § (6) bekezdésében meghatározott
szervezet a vagyonkezelőijog bejegyzésére vonatkozó, afövárosi és megyei kormányhivatal által kiadott
határozatot haladéktalanul köteles az MNVZrt. részére tájékoztatásul megküldeni. ".

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXK. törvény (a továbbiakban:
Mötv. ) 42. § 16. pontja alapján "^4 képviselö-testület hatásköréböl nem ruházható át a helyi
önkormányzati vagyon tulajdonjogának a 108. § szerinti ingyenes átruházására vagy nemzeti vagyon
tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés. ". Továbbá az Mötv. 108. § (2) bekezdés a)
pontja értelmében "A helyi önkormányzat tulajdonában álíó nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen
átruházható:

a) az állam vagy más helyi önkormányzat javára jogszabályban meghatározott közfeladat
ellátásának elősegítése érdekében. "
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A 013 hrsz-ú kivett közút ingatlan állami tulajdonba adásáról szerzödés (4. sz. melléklet)
megkötése szükséges.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselö-testületet a határozatijavaslat elfogadására.

Határozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a 32/2021. (IV. 8.) számú határozatának a) pontját az alábbiak szerint módosítja: "a közúti

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (6) bekezdése és 32. § (6) bekezdése alapján
támogatja a Dunavarsány, 013 hrsz-u kivett közút ingatlan térítésmentes Magyar Állam
tulajdonába és Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adását azzal a feltétellel,
hogy az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés a vagyonkezelő feladata";

b) elfogadja a térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződést a jelen határozat meghozatalát
segítő előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal;

c) felhatalmazza a Polgármestert a b) pont szerinti szerződés 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 ügyintéző

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Mellékletek: 1. számú: Földhivatali határozat

2. számú: Megkeresés
3. számú: Tulajdoni lap
4. számú: Szabályozási Terv részlet
5. számú: Tén'tésmentes tulajdonjog átruházási szerzödés

Dunavarsány, 2021. október S.
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jegy -'e'gyzö



1. sz. melléklet
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Ugyiratszám: 875142/7/2021.
Elöad6:Baloghné Pcslhy Iren.Faragó Máté

PestMegyeiI^án^ta^ -^^'\
í":Ai" " r. " -. '' ' ---'
! -^jy^ .. ".ÍA . íaofvit/^

Tírgy: Magyar Közút Nonprófit Zr'i; ~ -~-' !
tclekalakítási eljárás elutasftó űgye

HATÁROZAT

..A<Mag^LK62tíNMlprof"zrt: (^lAdye:1024 Budapest, ^ Fényes Eld utca 7-13., kéDvisdi dr.
^c^^itol,k!m.mlj ^mteos)-. mmtD.ma^^^^
S^totp^e^Lá^"rá!tato^tedm~^áM"ir a^to^'íd^^^^^^
?&nl^trtt. !Kto-aDTT sanytel^ülí^ol3hdWa-srim7B^^^^^^^
FílT^u^^olk"zlte^. élM ms>tlmü^teó^ü"66°"2^^^^^^^^
záradélcoltváltozisivázrajzszerintitelekalalatásfc' " ~ ----. --- . Tu. , ^. uu >u.

telekfelos táslacmen edél ezem.

,
A^,Sbm sz°klut°s°Rké"tk°zremflködö ""Ml'araszti Polgánnesteri Hivatel Jegyzöje DUH/ 13616-2/2021.
S^m,Í ̂ S,.^^^&ÍT^=:^^^ "^w ]^'y"^i
szabályzatnak vdó megfddés teldntetében a telekalaklt'áshoz k&atésnéliaifho^áiá
^F^UeT^KWmávhnatalFsuh"?d'F50SI'á^^^^^^

SJloJ^zl..tírdmOT. J'PMCT:p^?^^^^^
°^Myz-a!. rew 'a^awsMy. kü"m'!el olí hrsz-ú "S^~T^-Geo^B^Í"a!uk^a6?7s-
s^^^^^'^^v^"^'^^^^''^'^^
660672/2020 won záradékolt változási vázrajz szennlitelelmlakit~ashoz''hozzáj'wh'""'' "°"'"ucr ".

Az eljárásban megvizsgált közIekedésbiztnnsáRÍ szakkérdAs alapján a telekalakítás iiem engcdélyezhetö:
Tetintettel wra. hogy a lelekalaktlás^ kapcsotalosan kiaíotl swkkérdés alap/ín a telekatakitás

engeMlyezhelö', a térelmet ehilasüom.
nem

í^laldtási eljánss 36000- Ft'iga28atasi sz°'gáltatósi dliból á"0 költséS< kéreknezö elözetesen megflzette
Döntésem dlm fellebbezésnek helye nincs.
í"hÍáTozat. uráságife]lllvIzsgálatít amak ké2hezvételét6) szánutott 30 napoii bdül a Budaoest KSmvéki
iyw^ez. cimela pwtMe0eÍ~. ^mwyMV^Tá^
M.t:L&m^..&i^.b^^
^s^s"e 3()'000 Ft-ügyfelel a birósigi ̂ -^^^^^. ^6

INDOKOLÁS

.

"K.érdm.e?. l(c. ',., 06;..()2-. napjm_a rendelkez° reszben résdetczett telekalakltis eagedélyezéri kérelmet
^tot. be , tdekalakitasi batosighoz, melynek alapjín 2021:-06:ho'03;, "HfaT6z", gaTgSSigTSI

Földhnatali FOosztály - FOIdhlvatall Osztály 10.

2300 Ráckeve, Sznnt István tér 3. tel. : 06 24 519.300; Fax.: 06 24 519-301

e-mail; foldhivatal. rackeve@pest.flov. hu



Az eljárás során megájlapítottam, hogy a kérelemmel együtt ajogszabályban elöírt teiekalakítási dokumentáció
hiánytalanul benyújtásra került, továbbá a kérelem benyújtását követöen a lelekalakítási eljárás díja megfizetésre
keiült,

A Pest Megyei Kormányhivata) FöldhivataH Föosztály Földhivataii Osztály 10., mint ügygazda a
875142/2/2021. számú végzésében megkereste Dunavarsány Város Onkonnányzatát szakhatósági állásfoglalás
kiadása végett, azon tény megjelölésével, hogy címzettel szemben kizárasi ok áll fenn, mivel tulajdonosa a
telekalakítási eljárásban kezdeményezett ingatiannak. A Pest Megyeí Kormányhivatal Hatósági Föosztály
Építésügyí Osztálya a PE/040/01615-7/2021. számú végzésében tárgyi telekalakilásból az2016. évi CL. íörvény
(ÁliT.) 23.§(3)-(4) belcezdés alapján Dunavarsíny Város Önkonnányzatfaak Jegyzéjét kizárta, mivel a
telekalakítással érintett 013 hrsz. -ú ingatlan tulajdonosa az Onkonnányzat, és egyben elj'áró szakhatóságként a
Duaaharaszti Város önkormányzatának Jegyzöjétjeltilte ki.

Az eljárasban az 531/2017. (XII. 29. ) Koim. rendelet 1. mellékkt 18. táblazat 7. pontja alapján kBzremukodö
szakhatósá a határozatom rendelkezö részében idézett -liozzájámló állásfoglalását a településrendezési
követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés tekintetében az alábbiakkal indokolta:
"A íelekalakitással éríníett ingatlan a Dunavarsány Varos EpítésÍ Szabályzaíáról szóló 12/2016. (VLIO.)
rendelet (fiESZ) alapján "köziekedésí íerület" éplíési Övezetben helyezkedik el. Á íelekalakííást köveíően
kialakuló állapot megfelel az épített környezet cflakításárót és védelméről szőló, módosiíott 1997. évi LXXVIH.
Törvénynek (Etv. ), az országos településrendezési és építési követelményekröl szóló 253/1997 (XII.20)
Kormányrendehl (OTEK), továbbá a tehkalakitásról szóló S5/2000 (XI. 8.) FVM rmdelet előírásamak. A
rendelkezésemre álló íelekaiakííásí dohimentáció és egyéb iratok alapján megállapítottam. hogy a ten'ezeíí
telekalakííás megfeiel a településrendezési köveíelményeknek és a HESZ-nek, továbbá a íeiekalakííással érínteít
ingaílanokra hetyi wkonnányzaíi rendeletben meghaíározotí természetvédelmi kovetelmények nem kerültek
megállapitásra."

Az eljárésban a 383/2016. (XII. 2.) Konn, rendelet 79/E. § (2) bekezdés alapján az eljáró hatóság vizsgálja a
79/F-79/I. §-ban meghatározotí esetekben, az ott megjelölt szakkérdéseket.
Közlekedésbiztonsá i szakkérdés a 383/2016. (XIU. ) Korm. rendelet 79/H. § (1) bekezdés a) és b) pont alapján:
. annak megállapítására a tervezett telekalakítási eljárásban a közlekedésbiztonsági és útügyí érdekek érvényre

jutaak-e, valamint szükséges-e a közátkezelöi hozzájárulás felülbírálása.
Az közlekedésbiztonsági szakkérdést a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeletí Föosztály Utügyi

Osztálya bevonásával az PE/UT/1481-2/2021 számu szakvélemény alapján vizsgáltam, melynek alapján az
alábbiak voltak megállapíthatóak:
"A benyújíott kérelem, valamínl a hozzá mellékelt változási vázrajz és telekaiakitási hetyszínrajz szermí a
Dunavarsány 013 helyrűjzi számú ingatlant kívánja a kérelmezö Magyar Közúí Nzrt. telekalakítással
megoszíani. Á kérelem mellékleteként benyújíásra kerűlt a Magyar Közút Nzrí. PES-84 7/4/2 021. számon 2021.
május 19-én kelt közútkezelöi hozzájárulása.
AföldhivataU tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatian mwelési ága "kívelí közút", í-ulajdonosa 1/1 arányban
Dunavarsány Város Onkormányzata.
A telekalakítással létrejönnének

a 013/1 hrsz. a.latti ukiveít, helyi közút", továbbá
ű 013/2 hrsz. alatti "fcivefí kezúi", valaminí
a 013/3 hrsz. alatti " kivetí helyi kffzúí"

müvelési ág megnevezésufölárészleí mgatlanok,

Á hözúti közlekedésről szóíó J 988. évi I. íörvény 32. § (1) bekezdése szermí: "Az úthálózat közutakból és a
közforgalom elol el nem zárí magánv.tabból áli Az országos közúíhálózaí az állam tulajdonában, a helyi
közútháiózat a íelepíilésí vagy területi önkormányzaí tulajdonábcm van. (... )" valamwí (2) "A közutakat az
mgaílan-nyilváníaríásban közútként keUfelíüníetm, (...)

A megkereséshez nem letí benyújtva a íulajdonos Dunavarsány Város Onkormányzat részérő! hozzáj'árvlás,
tulajdonosi nyilatkozat a telekaiakítasra vonatkozóan. Nem kerüh benyújtásra az érwtett Dunavarsány 012/5 és
B-ugyi ÖJ3Ö3/2 helyrajzi számú út mgatlanok tulajdonosamak/kezelőmek telekalakitásra vorfatkozó
hozzájárulásai sem.
A íárgyi úl ingatlan benyújtoít vázrajz szerinti megosztása nem inciokoU és útügyi-kozlekedé.si érdeket sért. A
ter^ezett 013/1 hrsz. -ú (39 négyzeíméíer) és 013/3 hrsz. -ú (76 négyzeíméter) terüleiek Íeválasztása a 013 krsz. -ú
közútból {ermészetben nem kiviíelezhető. Á közúí egy egységeí alkot beleértve az érinteíí valamennyi kozúíi
építményt, iHeíve más közúí-íüríozékokaf ís. Az úí tulajdonosi és kezelőí haíárok ilyen módors íörténő
elválaszíása, megoszíása nem kivitelezhetö. A közúí jövőbew fejleszlési lerveií és lehetó'ségeií (pL útszélesíiés,



3a^^M"w!l^stí':)m9ym]dlesiiút. meSosztások korlüo-. otlá ,esit. A. út l^en telekaW. ását
amakforgalmijeUegénekmegvábozisa sem indokoija.
Afenli mdokoh-a lekimettel a kérdmezeit telekalakttas engedélyeiésihei nemjáruttam hozza. "

.
l?ntí 'S"' a"bm}ÍJtott, és "elJáI:ásl"DkeIetke2ettiratok-Bz ü^ben kiadott ̂ khatósági illisfoglalás,

^ÍlSS JOes2abaÍyok. :. 384/20'6-. <XI1- 2j Kon°, Tdd°'-21:--8:a;'a2"6Ítalfc^'kÖ^igSi
rendtartásrol szóló 2016. CTÍ CL. törvény (továbbiakba Akr.)~SO~S (D~sT's7l), 85.

' S^I )°b^te'z'd'és^"SInas,'
renddkezö reszbafogÍatek s^nnt'döD tteni7a"S^tto"nesmle^dél8y^:'' 9 (Ij bekezdései - alapján a
Dontésem a hivallcozottjogszabályokon alapul.
k,wA<dö^,,^LfeIL*tez&'ehetosegét azAkr'. I16: §-°, °l°PJí" rinam ki, egyidgtileg biztosftottam a
^é>femwBfáhLleheró_ségét- A l"rösiS' fe""vi"g t? djirS a;'ilÍeték"fe;6eg'y2 lLi'^g^sl9u9Tévl

meg.
A dfitíésbíósagi/elülyi zsgá!atáraazÁh'-' 14-s (i) bekezdése alapján van lehetöség.

,;^!eteT. títósii°é°rben., dJaro/^tMe8yeL^ hataASréróiUetótességét az egyes féldügyi^t°.k"?^lTM^. l^,3^20IT(^
kormanymegbízott nevében és megbízasábúl:

Ráckeve, 2021. 08. 11. ^'6.
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Ertesülnek;
1 OUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Meaj. : DUW13616/2021
2 DUNAVARSANYVÁROSÖNKORMÁNYZATA
3 MAGYARKOZÜTNONPROFITZRT
4 MAGYARKOZŰTNONPROFITZRT.

Megj. : pes-847/2021
6 PMKH KŰZLEKEDÉSFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

Megj.: PE/UT/1481/2021
6 Irattér

2330 DUNAHARASZTI F6 út 152 '17.

2336 DUNAVARSANY Kossuth Lajos utca 18
1024 BUDAPEST Fényes Elek utca 7-13
1183 BUDAPEST GyBmrtii űl 93-95.

1141 BUDAPEST Komócsy ulca 17-19.

Holyben



2. sz. melléklet

Dunavarsán PMH - Műszaki Osztál

Feladó:
Küldve:
Címzett:

Tárgy:
Mellékletek:

Dunavarsány PMH - Polgármester <polgarmester@dunavarsany. hu>
csütörtök 2021. szeptember23 15:05
'Dunavarsány PMH - Műszaki Osztály'
FW: Dunavarsány013

Szerződéstervezet Dunavarsány O13. docx; elutasítás O13. pdf

From: Blahó Edit <blaho. edit(Skozut. hu>

Sent: Wednesday, September22, 20211:27 PM
To: polgarmester@dunavarsany. hu
Cc: Dunavarsány PMH - Mú'szaki Osztály <muszak@)dunavarsany.hu>
Subjert: Dunavarsány 013

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Gergőné Varga Tünde
polgármester részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az 5202. j. Taksony-Kecskemét ök út 2+S75 - 15+738 kmsz. közötti szakasz felújítása kapcsán érintett
DunavaTsány 013 helyrajzi számu külterületi ingatlan vonatkozásában TársaságuiA elkészitette a szükséges
változási vazrajzot annak érdekében hogy az országos közúttal érintett ingatlanrészek az onkonnányzati
ingatíanról leválasztásra és állami tulajdonba vetelre keriilhessenek. A telekalakitási eljárashoz köszönettel
megkaptuk a Meghatalmazást és hozzájárulást Önöktől, továbbá Dunavarsány Város Önkormányzat
Polgármestere 32/2021. (IV.8) számú határozatával hozzájárult az országos közut alatti iBldterület
átadásához.

A Dunavarsány 013 hrsz. -u ingatlm telekfelosztását a Pest Megyei Konnányhivatal Földhivatali Osztálya
nem engedélyezte, amelynek alapját a PM-i Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály
Utügyi Osztályának szakkérdésben kiadott állásfoglalása képezte.

Atgondolt szalcmai álláspontunk alapján Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29. § (6) és 32. § (6)
bekezdésére a teljes mgaUannak az áUami vagyonkörbe és a Magyar Közút vagyonkezelésbe történö
térftésmentes átadása lehetséges.
Kerjük eimek érdekében ezt támogatai és e tekintetben - hivaftozással Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv. ) 42. § 16. pontjára- az ú' ké v'iselő- testületi
határozatukat részünkre szivesked'enek me kűldeni.

A terület atadásával lehetövé válik a ROP támogatás lezárasa. Amennyiben álláspontjuk alapján az ingaüan
átadása lehetséges, úgy az a mellékelten csatolt szerzödéstervezet alapján kerul lebonyolításra.

Ameimyiben az ügyben bármilyen kérdés meriil fel, úgy készséggel állunk rendelkezésükre.

Udvözlettel:

dr. Bardóczky Viktor
vagyongazdálkodási és nyilvántartási osztályvezetö
raegbízasából

BIahó Edit

vagyongazdálkodási és nyilvántartási fömunkatars
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Iroda: 1022 Budapest, Bimbó út 7., TV. emelet
Telefon: +36-1-819-9067
Mobil: +36-30-162^1979
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Linkedin: https;//www. IinkedÍrLcoin/compan^'/magyarkozut/
Twitten https://twitter. com/macvarkozut

^g..
^ Vigyázzunk a természeíre - bizíos szükséges kinyomíüínia ezí a leveleí?

Ez az üzenet és annak bámiely csatolt anyaga üzleti titicot, illetve személyes adatokat tartalmazhat, erre tekíntettel bizalmas és
jogi védelem alatt áll. Ha nem Ön az üzenet címzettje, kérjük haladéktalanul értesítse en-Öl a feladót és törölje az üzenetet,
valamint annak Összes csatolt mellékletét a rendszeréböl. Tájékoztatjuk, hogy az üzenetoek és azüzenet bármely csatolt
anyagának ajogosulatian megszerzése, hannadik személlyel történö közlése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala üzleti títok-,
Ületve a személyes aáat sérelmével járhat.

Tliis mcssage aiid uny ntlachtnoil m;iy íiiclucJe buiiiness scci'tít tir per.sonal iiifonniiii"ii, ftir ihis purposc is conlidcntial aiid le^iiilly privileged, li
\mi arc iitíl llic iiilcntlcil wipieiit. plcii^c inlorm tlir .sriitlí. -'r h\ rcply li-iiiiMni. sjcin aiid delclc tl)i/ iTiess;igc ;;ii<l iiny sillíicliincnl from yoiii s\sleni.
Pltídse nnlc l1inl uiiüiilliorí/ed obtiiining tlie mcssiigc aiul aiiy atiíiciiiiiciit. lo]'\, ;ir<]ing lo iin.iijthori/cd tliifd piiny. usayc iiiid tfi;x']<i.<ur(; in;iy liíinn
thc business SCLTCI orpLTsoiial infonnaTion.
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ô
%;

\

^~

- \

4. sz. melléklet

R1
^
^ >

'-. - r ,1

50
so

'l. I:

... ^ . '
Kbn^sp^
-.-

/

...<?..

/

Afiyagbdrtys
'ü-ffl'

V*-2

fo\

?

...-<:'

fc'

.
*.

\-

.\

1



}>, s^5wi
KOZ- 6018/2021. B. E. TTM-2021 , 001679

MegáHapodás MKN Zrt. - Dunavarsány Városi Onkormányzata_

t

TÉRITÉSMENTES
TULAJDONJOG ÁTRUHÁ2ÁSI

SZERZÖDÉS

affldy létrejött egyrészről Dunavarsány Vátos Önkormányzata (székhelye: 2336 Dunavarsáíiy, Kossuth
Lajos utca 18. staüszukai számjele: 15730875-8411-321-13; adószáma: 15730875-2-13; képviseU: Geigőné
Varga Tünde polgármester) mint tulajdonjogot átruházó (a továbbiakban: Onkormányzat),

másrészrol, a Magyar ÁUam, mint tulajdonjog szerző javára és nevében eljáró Magyar Közút Nonprofit
Zrt. (székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13., stadszrikai számjele: 14605749-5221-573-01,
adószáma: 14605749-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-046265 képviseli: Tasi Márta vagyonnyilvántartási
osztályvezető és df. Bardóczk;^ Viktor vagyongazdálkodási osztályvezető), mint ingatlant szerzö (a
továbbiakban: MK)
- Önkocnányzat és MK a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szetződő Felek - között az alábbi

feltételekkel:

BEVEZETO RENDELKEZESEK

1) A közúri közlekedésről szóló 1988. évi I törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29. § (6) bekezdése szerint a
közúti befejezett beruházások Magyar Aüarn tulajdonában áüó teriiletenek rendezése során az MK,
mint az országos közutak vagyonkezeloje, saját hatáskörben a Magyal AUam javára és nevében jár el.

2) Szerzodó Felek rögzítík, hogy a jelen tulajdonjog átruházási szerződésben meghatározott ingatían
tulajdonjogát közérdekű céka, az országos közút által érintett földterület utólagos jogi tendezése
céljából kívánja megszerezni.

3) Szasodó Felek rögzírik az Önkormányzat tulajdonában lévő, a jelen tulajdonjog átmhazási
szerződésben meghatározott ingatían temiészetben ténylegesen országos közút.
Az országos közutak a Kkt. 32. § (1) bekezdése, valamint a nemzed vagyonml szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (a továbbiakban: Nvt.) 4. § (1) bekezdés f) pontja alapján kizárólagos álliimi tulajdonba
tartoznak.

Jelen szerződés célja a 5202. j. Taksony-Kecskemét ök. út 2+875 - 15+738 kmsz. közöttí szakasz
felújítása kapcsán éiintett Dunavarsány 013 helyrajzi számú, a valóságban országos közútként
fünkdonáló belterüleü ingadan térítésmentes áUami tulajdonba adása, a vonatkozó hatályos
jogszabályoknak megfelelŐen.

A SZERZÖDÉS TARGYA

4) Szerzodo Pelek tényként rögzítík, hogy az Önkormányzat tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni hányad
arán ban az alábbi in tlan:

Település Felvés Helyrajzi Ették (Ft)
szam

Dunavatsán külterület 013

mint tulajdonjogot átruházó ingatlant szerző
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5) SzetzodŐ Felek a :elen szerződés táfwaként a Dunavarsány 013 helyrajzi számú külterüktÍ 9700 m2
alaptemletű kivett közterület megnevezésű ,-Ft nyüvántartásÍ értékű, Íngatlan tulajdonjogának
térítésmentes átruházását határozzák meg.

INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK ATRUHAZASA

6) Jelen szerzodés alapján Onkomiányzat a Magyar Aüam javára közérdekű területrendezés céljából,
tulajdonjog átmházás jogcímen, tétítésmentesen, átmházza a 4. ) pontban rögzített Dunavarsány 013
helyrajzi számú kültemletí. 9700 m2 alapteriiletű ingatlant.

7) Az Onkormányzat jelen szerződés aláírásával kijelenü, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
tulajdonjog átniházással összeíüggésben semmÍféle további igényt nem támaszt a. Magyaf AUammal (és
annak képviseloivel) szemben. Az Onkormányzat bánnely az Íngatíannal, illetve az Íngadan rész
tulaJdonjogának átruházásával kapcsolatos esedeges további igényéről a jelen szerzŐdés aláírásával
egyideJűlegvéglegesen és vÍsszavonhatatlanul lemond.

8) Onkomiányzat a jelen szerződés általa történő aláírásával feltétíen és visszavonhatatían hozzájárulását
(beJegyzési engedélyét) adja ahhoz, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Dunavarsány 013
számú külterületi 9700 m2 , ktvett közút megnevezésű ingadan tekintetében a Magyar Allam
tulajdonjoga, tulajdonjog átruházás jogcímén az ületékes földhivatal által vezetett ingatlan-
nyüvántartásba minden további feltétel nélkül bejegyzésre kerüljön, annak az ingadan-nyílvántartásban
való feltüntetése mellett, hogy a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeü Vagyonkezelő Zártkömen
Működő Részvénytársaság gyakorolja [áÜami vagyonról szóló 2007. évi CVT. tórvény 3. § (1) beke^dés].

9) Szerzodő Felek közösen kérik a fentíek szeriiiü bejegyzést a Pest Megyei KomiányhÍvatal FöldhivataU
Osztály lO.-t azzal, hogy az Nvt. 11. § (7a) bekezdése, valamint a Kkt. 29. § (6) bekezdése és 32. § (6)
bekezdése alapJán a MagyarAUam tulajdonába kerülő Dunavarsány 013 helyraJzi számú külteriileü 9700
m2 alapterületű külterületi Kivett közút megnevezésű Íngadan tekintetében - a valós fünkcÍójának
megfelelően, Kivett otszágos közút megnevezéssel - a Magyar Közút NZtt. vagyonkezelőÍ joga 1/1
hányadban kemljön bejegyzésre a2 ingadan-nyüvántartásba. A jelen Jogügylet keretében az elJáró
Magyar Kö2Út NZrt. -nek, mint vagyonkezelőnek az egyoldalú nyilatkozatát tartalmazó kérelemnek
minősül a jelen bekezdésben foglalt, vagyonkezelői jog bejegyzésére vonatkozó rendelkezés,
hivatkozással az Nvt. 11. § (7a) bekezdésének utolsó mondatára.

10) Á2 Önkormányzat jelen szerződés aláírásával a jelen szerződés tárgyát képező, 4.) pontban rögzített
Íngatlan birtokát a Magyaí ALLam javára és nevében eljátó MK, mint vagyonkezelő Javára átruházza,
mÍvel azonban a hivatkozott ingadan alatti földterület ténylegesen már az MK bu'tokában van, külön
birtokbaadási eljárásra nem keriil sor.

11) Onkoünányzat feltéden szavatosságot váüal a jelen szerződés tárgyát képező íngatlan per-, teher- és
igénymetitességééft és kiJelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan bérleti, használati vagy
bármüyen jogcímen alapuló joga, amely a Magyar AUam tulajdonszerzését feltételekhez kötné,
korlátozná vagy kizárná. Onkomiányzat a Magyar AUam tészére a tulajdonjogot, és az MK részére a
vagyonkezelői jogot tehermentesen ruházza át.

mint tulajdonjogot átruházó ingatlant szerző
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ZARÖ RENDELKEZÉSEK

12) Önkomiányzat kijelenü, hogy a képviselőtestület sz. határozatában hozzájárulását adta Jelen
szerződésben rög2Ített Jogügylethez és felhatalmazta a polgámiestert a tárgyi ingatlan tulajdonJogát
átmházó szerződés aláírására.

13) A Magyar AUam, mint tulaJdonjog szerzo javára és nevében eljátó MK kijelenti, hogy magyarországi
székhelyű 100 % -os állami tulajdonú gazdasági társaság és a Jelen szerződést aláíró képviselői az ügylet
megkötéséhez szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

14) Szeíződő Felek, iUetve a képviseletükben eljáró személyek egybehangzóan kijelentik, hogy elidegenítésÍ
és szerzési korlátozás alá nem esnek, és a jelen szerződést tévedés, megtévesztés, ílletve minden
fenyegetéstől mentesen kötik.

15) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Jelen szerzodés Ídotartama alatt, valanünt azt követően Ís, kölcsönösen
betíirtják a hatályos magyar és európai uniós adatvédehni szabályokat, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan a.2 infomiációs önrendelkezési jogról és az infctfmációszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény ("Infotv. ''), valammt a természetes személyeknek a s2emélyes adatok kezelése tekintetébeíi
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áíamlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérol szóló Európai Paílament és a Tanács (EU) 2016/679. számú tendelet ("GDPR:")
rendelkezéseit.

16) Szerzodő Felek fögzítík továbbá, hogy a Jelen szerződéses együtünűködés soj-án személyes adatokat
csak és ktzáíólag a Jelen szerzodés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél
munkavállalóiról, közreműködőifől, iUetve teljesítési segédjeÍrŐl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik,
és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, ületve teljesítésÍ segédjeik részére bl2tosítanak ezekhez
ho22áféfést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadík felek részére egyebekben ezeket az
adatokat nem adják át, nem hozzák nyüvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan
vállalják, hogy megtesznek nündeti olyaii szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájámló
nyilatkozatok beszer^ését is, amely a személyes adatok jogs2em kezelése érdekében szükséges lehet

17) Szetződő Felek kiJelentik, hogy a jelen szerzódés a benne foglalt tényállításaikat, Jognyilatkozataikat és
ügyleti akaíatukat helyesen tartalmazza, így azt tényvázlatnak is tekintik.

18) Szeiződő Felek tudomással bímak arról, hogy az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1)
bekezdés a) pontjai alapján a Magyar Allaniot telJes személyes illetékmentesség illeü meg, míg a 26. §
(1) bekezdés e) pontja szerint az állami vagyon vagyonkezelői Jogának megszerzése ugyancsak mentes
a vagyonszerzési ÍUeték alól.

Az MK kötelessége a jelen szerződésnek az iüetékes hatóságoknál 30 napon belül történő bemutatása
a tulajdon- és vagyonkezelői jog bejegyzése céljából.

19) A jelen szerződés megkötésével, a tulajdonjog rendezésével kapcsolatos, valamint a földhivatali eljárás
során feknerülő mindennemű költséget az MI'C tartozÍk viselni.

20) Felek a jelen okÍrat általuk tötténő aláírásával meghataknazzák az MK kamarai jogtanácsosát, dr.
Debreczeni KataUnt (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13., KASZ azonosító: 36075069) a jelen
szerződés elkészítésére, annak eUenjegy^ésére, és arra, hogy az illetékes Földhivatahiál és esedeges m. ás
ha.tóságoknál az ingatlanok megosztása és a Magyar Allam tulajdonjogának és az MI< vagyonkezeloi
Jogának ingatlan-nyllvántartásÍ bejegyzése érdekében jelen Jogügylet kapcsán képvÍseletükben teljes
körűen elJárJon.

mint tulajdonjogot átruházó ingatlant szerző
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Az Onkomiány2 at polgármestere kÍjelenü, hogy jelen megáUapodást
KASZ: ügyvéd előtt írJa alá, aki az aláírást ellenjegyzi.

kamarai jogtanácsos

21) A jelen szerződésben nem szabályozott kétdésekben a Kkt. és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.
21. ) MT i-endelet, valamiíit a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb hatályos magyar Jogs2abályok
rendelke^ései irányadóak.

22) Jelen szerződés négy oldal terJedelemben, hat egymással megegyező példányban készült, melyből két
példány az Onkormányzatot, négy példány a MK-t illet meg.

Felek a jelen szetződést elolvasták, annak tartalmát megismerték és közös éí'telme^és után, mint szerzodéses
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláítták.

Kelt Dunavarsány, 2021. ....... hó ... napján Kelt Budapest, 2021. .......... hó ... napján

Dunavarsány Vátos Onkormányzata

tulajdon|ogot átruházó

képvÍseü:

Gefgőné Varga Tünde polgármester

Magyar Közút Nonprofít Zrt.

átvevö

képviseli:

TasÍ Márta vagyonnyüvántatíási osztályve2ető és

dr. Bardóczky Viktor vagyonga^dálkodásÍ
osztályvezető

Dunavarsány, 2021. .......... hó ... napján Budapest, 2021. .......... hó ... napján
meggyőződtem, hogy SLZ okirat a jogszabályoknak meggyőződtem, hogy az okirat a Jogszabályoknak
megfelel és eUenjegyzem megfelel és ellenjegyzem:

kamarai jogtanácsos KASZ: dr. Debreczeni Katalin

kamarai pgtanácsos

mint tulajdonjogot átiuházó ingatlant szerző


