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ELOTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2Q22. szeptember 20-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/5473-4/2022. Tárgy: Javaslat a Cristal Star Kft-vel kötött
településrendezési szerződés módosftására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzata a Képviselő-testület 114/2020. (K. 8.) számú határozata
alapján 2020. szeptember 11-én telepűlésrendezési szerzödést (a továbbiakban: Alapszerzödés) kötött a
Cristal Star Kft-vel (2336 Dunavarsány, külterület 0102/7 hrsz, 1. számú melléklet).

A Cristar Star Kft. kezdeményezte a telepűlésrendezési eszközök módosítását, melyet Dunavarsány
Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a 82/2022. (V. 10. ) számú határozatával elfogadott. A
településrendezési eszközök módosítása abban az esetben lép hatályba, amennyiben az AIapszerzödés
módosításra keriil a telqriilésrendezési eszközökben kérelmezett változásokkal összhangban. Az
AIapszerződés módosítása (2. számú melléklet) az alábbi pontokat érintik:
. 6. pontját, hogy , ^ fejlesztési terület megegyezik az URBANITAS Kft. altal, a Cristal Star Kft.

részére készitett, a "Dunavarsány Város Településrendezési eszközei módositásának
kezdeményezéséhez a 0102/6, 012/7, 0103/3, 103/4 helyrajzi számú külterilleti telkek együttes
területére" megnevezésű, valamint a "Dunavarsány Város Településrendezési eszközei
módositásának kezdeményezéséhez a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek teruletrendezési
tervéröl szóló 2018. évi CXXXIX. Törvény 11. § b) pontját érintő 2021. évi módositás és ehhez
kapcsolódóan a 0102/6, 0102/7, 0103/3 és 0103/4 helyrajzi számú ingatlanokat érintö erdöterületek
átsorolása okán " megnevezésű Telepítési tanulmánytervekben bemutatott területtel. "

* 7. pontját, hogy "A Felek rögzitik, hogy ezen szerződés számítási alapjául a létrehozható maximális
fejíesztési lehetöséget veszik célként alapul, mely a vonatkozó jogszabály alapján elkészült
"Dunavarsány Város Településrendezési eszközei módosításának kezdeményezéséhez a 0102/6,
0102/7, 0103/3, 103/4 helyrajzi számú külterületí telkek együttes területére " és "Dunavarsány Város
Településrendezési eszközei módositásának kezdeményezéséhez a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 20J8. évi CXXXK. Törvény ll. § b) pontját érinto 2021.
évi módosítás és ehhez kapcsolódóan a 0102/6, 0102/7, 0103/3 és 0103/4 helyrajzi számú
ingatlanokal érintö erdöterületek átsorolása okán", valamint anncik aktualizált beépitési terv
dokumentációkon és a Cél megvalósítójának vállalásán alapul. E szerint a Cél megvalósítóját
terhelőfejlesztési kötelezettségek a következők:

7. 7. Telekalakitással a fejlesztési területen kialakítható ingatlanok legfeljebb Telepitési
tanulmánytervben meghatározott maximális darabszámban;

7. 2. Prognosztízált épithetö és kialakitható lakások száma épitési telhsnként: legfeljebb
Telepitési tanulmánytervben meghatározott maximális darabszámban;
7. 3. A lakófunkciót kiszolgáló gépjármii tároló helyeket alakít ki a beépüésre szánt ingatlanokon

belül;

7. 4. A jelen szerzödés 35. pont szerinti módosításában később meghatározott paraméterek szerint
Idősek otthonát épít;
rehabilitációs központot épít;
szálloda/panzió épületet épít;

- társasházijellegű lakóházakat vagy apartmanházakat épit;



- kiszolgáló funkciókat valósít meg, intézményi és kereskedelmi és szolgáltató funkciókat
(óvoda/bölcsőde, orvosi rendelő, élelmiszerbolt, uzletek) stb. valósít meg;

- a " Dunavarsány Város Településrendezési eszközei módosításának kezdeményezéséhez a
Magyarorszgá és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXK.
Törvény ll. § b) pontját érintő 2021. évi módositás és ehhez kapcsolódóan a 0102/6, 0102/7,
0103/3 és 0103/4 helyrajzi számú ingatlanokat érintö erdőterületek átsorolása okán"
megnevezésti telepitési tanulmányterv szerinti napelempark esetében, a településrendezési
eszközök módosításának hatálybalépését követően a kialakuló Kbn-en övezetben a beépítésre nem
szánt területen a beépítés mértéke maximum 10 %, de az OTEK 32. § (3) bekezdésének b) pontja
alapján a beépítettségi mértéket figyelmen kívül lehet hagyni, ugyanakkor az épületek kapcsán
maximum technológiai épületek elhelyezése történhet meg;

7. 5. Biztosítja az ivóvíz kiépítését, a közüzemi ivóvízhálózat fejlesztésével és az arra való
csatlakozással, a funkcióváltó területen belül kialakításra kerülő úthálózaton a vízelosztó hálózat
kiépítésével, amennyiben szükséges a víztermelési kapacitásokat fejleszti (meglévő 1. számú kút
felújítása, vagy új kútfúrása). A szükséges tuzivíz ellátás érdekében a kiépítésre kerülő vezetéh'e
új tűzcsapokat helyez el. Továbbá locsolóvíz ellátás érdekében a korábban üzemen kívül kelyezett
helyi vízellátó rendszert felülvizsgálja, újra üzembe helyezi a szükséges hatóságí engedélyek
bekérésével.

7. 6. Kiépíti és biztosítja a szennyvízellátást a közüzemi szennyvízkálózat fejlesztésével és az arra
való csatlakozással, amemyiben szükségessé válik és a szolgáltató azt előirja, úgy a
jelenlegi szennyvíztisztító telep kapacitását növeli;

7. 7. Megépítí a csapadékvíz elvezető, szikkasztó rendszert oly módon, hogy a közterület felé
túlfolyó többlet-terhelés ne alakuljon ki;

7. 8. Az elektromos ellátást kiépíti a meglévő hálózatról megoldható hálózatfejlesztéssel;
7. 9. Megépítí a közvilágítást
7. 10. Biztosítja a földgázellátást, annak kiépítésével, a íerület határa mentén haladó

szénhidrogén csordából történő kialakítással;
7. 11. Törekszik a megújuló energiaforrások hasznosítására napelemes-foíovoltaikus rendszer

kiépítésével: kb. 7-8 MW összeteljesítményűnapelem parkot ter^ez a "Dunavarsány Város
Településrendezési eszközei módosításának kezdeményezéséhez a Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXDC. Törvény 11. § b)
pontját érintő 202J. évi módosítás és ehhez kapcsolódóan a 0102/6, 0102/7, 0103/3 és
0103/4 helyrajzi számú ingatlanokat érintő erdőterületek átsorolása okán" megnevezésű
Telepítési tanulmánytervben meghatározott, településrendezési eszköz módosításának
hatálybalépését követően kialakuló Kbn-en övezetben, oly módon, hogy a beépüésre szánt
területektől egy 10 méteres zöldsáv választaná el, mely területsávon fasorok és rekreációs
célú sétány kialakítása tervezett, a napelempark által érintett területek egyéb széleitfasorok
kísérnék, a tájba való kedvezőbb illeszkedés jegyében. A napelem park megvalósításnál
szükséges figyelembe venni az energiatermelési engedélyezési eljárás lefolytatását, a
termelt energia értékesühetőségére vonatkozó szabályokat, azaz azt, hogy csak
szolgáltatónak lehet eladni; figyelembe kell venni a ten'ezett teljesítményt, valamint az arra
vonatkozó telepítési kötelezeüségeket (kb. 7-8 MW Összeteljesítmény esetén a kábelt
alapvetően közterületen kell vinni, ennek a nyomvonal egyeztetése az érintett közterület
tulajdonosával és kezelöjével, a szükséges engedélyek bekérése), ha és amennyiben a
tervezett összteljesítmény meghaladja a 12 MW értéket, akkor szükség lehet 132 kW-os
vezeték kialakítására, mely vezetéket a hatályos településrendezési tervekbe is be kell
illeszteni, önálló eljárás keretében; ugyanakkor a napelempark kialakitásának részleteiröl
az elektromos hálózat szolgáltatójával előzetesen egyeztetni szükséges;

7. 12. Kíépíti az elektronikus hírközlési kábeleket szükség szerint (vezetékes és vezeték nélküli);
7. 13. A 0102/6, 0102/7, 0103/3 és 0103/4 helyrajzi számú ingatlanokból telekalakítással

kialakuló utak, valaminí a 0102/4, 0104/3 és a településrendezési eszközök módosítását
követően a 0130/5 helyrajzi számú út kialakítását követően az érvényben lévő útügyi
műszaki előírásoknak megfelelően, a jogerős építési engedély megszerzését követően
településí gyűjtőútnak megfelelő szélességíi és rétegrendű utakat épít, (érvényben lévő
útügyi műszaki előírásokban foglaltak szerint, a települési építési teherforgalomnak



megfelelő teherbírású, melegen hengerelt aszfaltburkolatú utak), útcsatlakozásokat alakít
ki, járdát épít, szikkasztó árkokat épít, zöldsávot alakít ki, a kialakuló lakóingatlanokhoz;

7. 14. Fasort telepít a helyi építési szabályzatban foglaltaknak megfelelően."
. 9. pontját, hogy , ^4 fejlesztés ütemezése, a teljes beruházás ütemterve: Azl. ütemben 2023. december

31 -ig lezárul a belterületbevonási és telekalakítási folyamat. A II. ütemben 2024. december 31-ig
befejeződik a napelempark és környezetének kiépítése, beleértve afasorok telepítését. A III. ütemben
2037. december 31-ig befejeződik a közművek kiépítése. A IV. ütemben 2037. december 31-ig
befejeződik a közvilágítás, csapadékvíz elvezeíés, tuzívíz hálózat kiépítése és az utak kiépítése."

Az Alapszerzödés egyéb pontjaiban változatlan marad.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) elfogadja a Cristal Star Kft-vel (2336 Dunavarsány, külterület 0102/7 hrsz) 2020.

szeptember 11-én megkötött Településrendezési Szerződés 1. számú módosítását a jelen
határozat meghozatalát segitő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés módosítás aláírására és a
további szűkséges intézkedéseket megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kocsisné Száger Mónika müszaki ügyintézÖ

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Melléldet: 1. sz. melléklet: Alapszerzödés
2. sz. melléklet: Településrendezési szerzödés 1. sz. módosítása

Dunavarsány, 2022. szeptember 15.

i. Cr^
/-U ̂Qsfy J-uli,

Gergtiné Varjja\
l/polgármester

Az eloterjesztés törvényes:

. ^öl°s o"ío,

dr. Szilágyi Ató^s

jegyzö .wo
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

Amelyet egyrészről

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

másrészröl

Cristal Star Kft.

székhely: 2336 Dimavarsány, külteriilet 0102/7
adószám: 12836219-2-13
cégjegyzék szám: 13-09-091122
lcépviseli: Johann Hans Locker es Katharina Locker

mint kötelezettségvillaló fejlesztő, a továbbiakban: Cél megvalósítója,

felek együttesen említve: Felek, kotöttek, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

1. 1. Az Onkormányzat Képviselő-testülete a 86/2020. fVII. 14.) számú határozatával
a) támogatta a Cristal Star Kft. kérelmező és fejlesztő által bcnyújtott, a 86/2020. (VIl. 14.) számú határozat

2 s^mú melleklete szerinti telepitési tanulmánytervben bemutatott kezdeményezést, Dunavarsáííy
tdepülésrendezési eszközeinek feliilvizsgálatához és módosításához csatlakoző' tCTv'ezési-~munkak
folyamatába való befogadását, beleértve az érintett terület nyugati oldalán gyűjtőút tíalakításának
lehetőségét az 51^-es úttal valótapcsolat biztosítása érdekében, abban az esetben,"ha településrendezésí
szerzodésben a felek meg tudnak állapodni 30 napon belül a fejlesztést érintö minden lényeges kérdésben,
kiilönös tekintettel a szerződők kötelezettségeire.

b) tajékoztatta a fejlesztőt a tamogatás alap feltételéröl, miszerint az érdekelt fejlesztő vállalja az
onfconnányzattal kötott telepulésrmdezési szerződésben a telepüésrendezési eszközö'k m6dosításának, 'a
fejlesztés és a megvalósitás tényleges költségeinek viselését.

c) felkérte a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Cristal Star Kft-t, mint kéreimezőt.

2. A Cél megvalósitoja tulajdonosa a fejlesztéssel érintett Dunavarsány, 0102/6, 0102/7, 0103/3, 0103/4 hrsz-ú
m atlanoknak:

Ingatlan (hrsz) Tulajdonos Teljes teriilet/ Művelésiág
Fe'lesztési teriilet m2

0102/6 Crista)StarKft. 2336
Dunavarsán , külteriilet 0102/7

0102/7 CristalStarKft. 2336
Dunavarsán . külterület 0102/7

0103/3 Cristal Star Kft. 2336
Dunavarsén , külteriüet 0102/7

0103/4 Cristal Star Kfi. 2336
Dunavarsán , külteriilet 0102/7

.í''''''"t'iy~'N

r\

^^l. Ú^Ú^ ^... Íj-^... -^ fl-\
GergonÉ i/arga Tunde dr. Szíiágyi Akos

polgámiester je^zö, mint ellenjegyző
Dunavarsány Város Ghkormányzata

7867

105510

25000

72712

kivett üzem

kivett major

kivett szérűskert

tívett szérűskert
kivettan a bán a

Ellenjegyzem:

Johann i,Loc Katha ' fttocicer
u ezet

CéJ m való 'tója/Fejlesztö

í'. ^> I i ?-. "*"
ligyrétí

-]118Sp., KöUkuí^
Mobir06-ZO-921--0.



A fenti ingatlanok (továbbiakban: Ingatlanok) hatályos, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja jelen
megállapodás 1. számü mellékletéí képezÍ.

A szerzédés célja

3. A fejlesztési teriileten, a 0102/6, 0102/7, 0103/3 és 0103/4 hisz-ú ingatlanokon a Cél megvalósítója a teritletre
vonatkozó településrendezési tervmódosítás jóváhagyása után az Önkonnanyzat céljaival megegyező
fejlesztést beruházást kíván megvalósítani a településtervezési munkák befejeztével rendelettel dfogadott
Epítési Szabályzat és Szabályozási Tervek (a továbbiakban: SZT) alapján.

4. Az Onkormányzat, mint települési önkormányzat az 1. és 3. pontban meghatározott célok megvalósitása
érdekében - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXK. törvényben rögzitett
Önkonninyzati feladatai ellátása körében - az Épített kömyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. 30/A. § -a alapján jelen szerződéssel településrendezési szerződést köt a Cél megvalósftójával
arra vonatkozóan, hogy a Szerződésben meghatározott azon településfejlesztési feladatokat, amelyek ajelen
szerződésen alapulva tízárólag a fejlesztés megvalósításához kapcsolódnak, és amelyek egyébként a terület
fejlődésével az Onkonnányzatot terhelnék, a Cél megvalósftója kizárólag saját költségén megvalósftsa.
Szerződő Felek megillapodnak abban, hogy az Onkormányzatot terlielő azon fejlesztések esetében, amelyek
csak részben kapcsolódnak a jelen szerződés tárgyát képező fejlesztéshez, törekszenek a költségek megosztását
célzó megállapodások megkötésére.

A szerződés fárgya

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

A területrendezéssel kapcsolatos feladatok

6. A fejlesztési teriilet megegyezik az URBANFTAS Kfi. által, a Cristal Star Kft. részére készi'tett, a
, fhinavarsány Város Településremlezési eszlcözei módosilásdnak keztieményezéséhez a 0102/6, 012/7, 0103/3,
103/4 helyrajzi számú külterületi telkek egyűttes lerüleíére" megnevezésfi Telepitési tanulmánytervben
bemutatott területtel.

7. A Felek rógzítik, hogy ezen szerződés számítási alapjául a létrehozható maximális fejlesztési lehetőséget
veszik célként alapul, mely a vonatkozó jogszabály alapján elkészult , f>unavarsány Város Településrendezési
eszközei módositásának kezdeményezéséhez a 0102/6, 0102/7, 0103/3, 103/4 hetyrajzi számú külterületi telkek
együttes területére" dokumentación és a Cél megvalósítojának vállalásán alapul. E szerint a Cél megvalósitóját
terhelö fejlesztési lcötelezettségek a következök:
7. 1. Telekalatítással a fejlesztési területen kialakitható ingatlanok legfeljebb Telepitési tanulmánytervben

meghatározott maximális darabszámban;
7.2. Prognosztizált épithető és kialakítható lakások száma éptíési telkenként: legfeljebb Telepitési

tanulmínytervben meghatirozott maximális darabszámban;
7.3. A lakófimkciót kiszolgáló gépjármű tároló helyeket alakít ki a beépitésre szánt ingatlanokon belűl;
7.4. Ajelen szerződés 35. pont szerinti módosításában késöbb meghatározott paraméterek szermt

Idösek otthonát épíf;
rehabilitációs központot épit;
szálloda/panzió épületet épít;

- társasházijellegű lakóházakat vagy apartmanházakat épít;
- kiszolgáló fünkciókat valósft meg, mtézményi és kereskedelmi és ̂ zolgáltató fünkciókat (óvodaAölcsöde,

orvosi rendelő, élelmiszerbolt, űzletek) stb. valósit meg;
7.5. Biztositja'a'z ivóviz kiépítését, a közuzemi ivóvizhálózat fejle é^ével és az arra való csatlakozással. a

funkciova}(o teruletgn belül kialatótósra keriilő úthálózaton a vize sztó hálózat kié ' ésével, amennyiben

tóAií. &A^Lc^, "<"J,-. -.^. ^
Ger^Sné^arga Tünde . 'dr. SziIágyiAkos

polgárroe. ster Jegyzö, mint ellcnjegyzö
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szukséges a víztermelési kapacitásokat fejleszti (meglévő 1. számú kiit felujítása, vagy új kút fürasa). A
szukséges tíizivfz ellátás érdekében a kiépítésre keriilő vezetékre új tűzcsapokat helyez el. Továbbá locsolóviz
ellitás érdekében a korabban üzemen kívűl helyezett helyi vizellátó rendszert felulvizsgálja, újra űzembe
helyezá a szükséges hatóságí engedélyek bekérésével.
7. 6. Kiépíti és biztosítja a szennyvlzellátást a közüzemi szennyvízhálózat fejlesztésével és az arra való

csatlakozással, amemiyiben szükségessé válik és a szolgáltató azt előírja, úgy ajelenlegi szennyvíztisztító
telep kapacitisát növeli;

7. 7. Megéplti a csapadékvíz elvezető, szikkasztó rendszert oly módon, hogy a kozteriilet felé túlfolyó többlet-
terhelés ne alakuljon ki;

7.8. Az clektromos ellátást kiépiti a meglévő hálózatról megoldható hálózatfejlesztéssel;
7.9. Megépíti a közvilágitast
7. 10. Biztosítja a foldgázellátást, annak Idépitésével, a terűlet határa mentén haladó szénhidrogén csordából

történő kialakítassal;

7. 11. Törekszik a megújuló energiaforrások hasznosítására napelemes-fotovoltaikus rendszer kiépftésével;
7. 12. Kiéplti az elektronikus hfrközlési kábeleket szükség szerint (vezetékes és vezeték néUcüli);
7. 13. A 0102/6, 0102/7, 0103/3 és 0103/4 helyrajzi számú mgatlanokból telekalatítással kialakuló utak,

valammt a 0102/4, 0104/3 és a településrendezési eszközök módosltását követően a 0130/5 helyrajzi
számú út kialakítását követően az érvéayben lévő útugyi műszaki előirásoknak megfelelően, a jogerős
építési engedély megszerzését követően települési gyűjtőútaak megfelelő szélességfi és rétegrendű utakat
éplt, (érvényben lévő útugyi műszald előirásokban foglaltak szerint, a telepulési építési teherfbrgalomna]c
megfelelő teherbírású, melegen hengerelt aszfaltburkolatú utak), útcsatlakozásolcat alakit ki, járdát épit,
szikkasztó árkokat épít, zöldsávot alakít tí, a kialakuló lakóingatlanokhoz;

7. 14, Fasort telepít a helyi épftési szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

8. Az Onkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályoknak, más hatósagi előirásoknak megfelelő
fejlesztési célok elérese érdekében a tervezővel, szaláiatóságokkal együttmüködik a hatáskörébe tartozó
kérdésekben a fejlesztés megvalósítását a 314/2012. (XI. 8.) Konn. rendeletben meghatérozott
településrendezési eszközök kellő időben torténő módosításával lehetővé teszi.

A fejlesztés tervezett ütemezése, a teljes beruházás ütemterve

9. Az egyes ütemek megvalósításinak határidejét a Felek a jelen szerződésnek a 35. pontban meghatározott
módositásában fogják meghatározni.

10. A Cél megvalósítója kötelezettséget vállal arra, hogy a 7. pontban részletezett és a 9. pontban ütemezett
fejlesztést saját költségén, illetőleg szükség esetén külső forras bevonásával végzi el, a fejlesztéshez
kapcsolódó SZT-ben előírt közterület és közműellálás kialakitísának, fejlesztésének, valamennyi kőltségét
saját maga viseli, így az Onkonnányzattó) sem most, sem a jövőben semmilyen jogcimen nem támaszt
megtéritési igényt, mely igény érvényesítéséről a szerződés aláuásával a Cél megvalósitója kifejezetten
lemond. A településfejlesztési feladatok megvalósitásával összefuggésben a Cél megvalósftójának feladatát
képezi különösen azok:

a) elökészítésének,
b) terveztetésének,
c) megépltéséhez szukséges különböző hatósági engedélyek beszerzésének,
d) kiviteli tervei elkészíttetésének,
e) megépitésének,
f) szüksége esetén használatbavételi engedélyek beszerzésének,
g) műszaki átadás-átvételi eljárasok lefolytatásának,
h) forgalomba helyezési dokumentáciá jogszabály szerinti összeállitásának és a hatáskörrel, illetékességgel

rendelkezo hatósághoz történő benyújtásának,
i) az elkészült közcelu létesítmények Magyar Allamnak, Onkormán^^tnak, vagy kö o 'ltatást végzőnek

történő átadésáig teljes köriij)%emdtetésének, fenntartásának
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saját költségen való viselése.

A közlekedési célí inírastrukturális beruházások továbbá a zöldterületek megvalósításához,
használatbavételéhez, forgalomba helyezéséhez elengedhetetlaul szukségesek lehetnek a közműszolgáltatók
által előfrt, az új, az átépitésre, illetőleg bővltésre keriilő útpályák, ületoleg burkolt felületek alatti végleges
közműépítési, elektromos ellátást biztositó munkák, mint kapcsolódó munkálatok elvégzése. Á Cél
megvalósftója az egyes mfi-astrukturális beruházások megvalositáséval egyidejűleg vállalja ezek saját költségén
torténő megvalósítását, az egyes tervek előzetes Önkonnányzati jóváhagyásra történő benyújtását és
egyeztetését.

A Cél megvalósitója az érvényben lévő útügyi műszaki előírasok szerinti terveket az utak építésének,
forgalomba helyezésének, és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) számú
Kormácyrendeletben foglaltak szerint engedélyeztetni köteles, továbbá Dunavarsány Város Önkonnányzata
Képviselő-testületének a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 4/2020. (ffl. 1 1.) számú renddete szerinti
közátkezelői hozzájárulást, illetőleg szükség szerint országos közúttal történő csatlakozás esetén a Magyar
Kozut Nonprofít Zrt. közútkezelői hozzájárulását kéri. A jogerős útépitési engedély és a megfelelő
közútkezelői hozzajárulások alapján Idalatótott utat, annak elkésziiltét követően a Cél megvalósltója készre
jelenti.

11. A Cél megvalósitoja a 9. és 10. pontban leírt beruházásokat saját költségére végzi, Igy az Önkormányzattal
szemben - jogcímtől ffiggetlenül, beleértve a ráépitést és a jogalap nélküli gazdagodást is - megtéritési
igénnyel nem élhet, üyen igényéről a Szerződés aláirásával kifejezetten lemond.

12. A fejlesztés következtében az Orikormányzatot tcrhelő eseüeges jelen szerződésben nem rögzített - a
fejlesztéshez közvetlenűl kapcsolódó - az Önkormányzat által igazolt, ténylegesen fehnerülfi
többletkőlfségeket a Cél megvalósítója köteles átvállalni.

13. A Cél megvalósítója vállalja a 6. pontban meghatározott fg'lesztési teriilet kiépítésének ütemezéséhez
illeszkedően, a fglesztési céljának részeként, hogy
a) a 0102/6, 0102/7, 0103/3 és 0103/4 helyrajzi számú ingatlanokból telekalatítással kialakítja a közlekedési

teriileteket és megépiti az utakat az érvényben lévő útügyi műszatí szabványoknak megfelelően
elkészített tervek és az utak épltésének, forgalomba helyezésének, és megszüntetésének engedélyezéséről
szóló 93/2012. (V. IO.) számú Konnányrendeletben foglaltak szerint bekért jogerős épftési engedély
alapján. Továbbá a 0102/4, 0104/3 és a településrendezési eszközök módosítasát követően a 0130/5
helyrajzi számú utakat kialakítja az érvényben lévő útügyi műszaki előirásoknak megfelelően tervek és az
utak építésének, forgalomba helyezésének, és megszüntetésének engedélyezéséről szólé 93/2012. fV. lO.)
számú Konnányrendeletben foglaltak szerint bekért jogerös épftési engedély alapján, oly módon hogy a
azok megfeleljenek a települési gyüjtőút fankciónak, azaz megfelelö szélességű és rétegrendű utak
épüljenek (érvényben lévő útügyi műszaki előirásokban foglaltak szerint, a települési épitési
teherforgalomnak megfelelő teherbírású, melegen hengerelt aszfaltburkolatú utak), útasatlakozások
kialakitása, járda építése, szikkasztó árkok építése, zőldsáv kialakítása a kialakuló lakóingatlanokhoz;

b)ldéplü az a) pont szerinti utakon a 9. pont szerinti fejlesztési programja, illetve az Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv szerinti felhasználáshoz szükséges közműveket - vezetékes szeimyvíz, ivóvíz, stb. - a
közmű üzemeltetőkkel együttműködve, és a közműveket a szolgáltatóknak, a Magyar Államnak, ill. az
Onkormányzat részére térités nélkül átadja, tudomásul véve, hogy a közmíi üzemeltetok és az
Onkormányzat csak abban az esetben veszi át ezeket, ha a kiépités szabványos minőségben történt. Az
átadás időpontja a vezetékek elkészultekor, legkésöbb az üzemeltetés megkezdését megelőzően, az
átadís módja műszaki átadás-átvételi eljárás keretében, a közmű szolgáltatók által megfaatározott
megvalósulási dokumentáció átadásával történhet;

c) kiépiti az a) pont szerinti utakat a 7. és 9. pont szerinti fejlesztési programja, illetve az Építési Szabályzat
szerint és a tíalakult utat az Onkormányzat részére térités néUiyl átadja, tudomásuÍ véve, hogy az
OiAmnianyzát. esak abban az esetben veszi át ha az érvé beA^lévő útügyi műszaki előirásoknak
meg^elöen^sialiiriunt a jogfi^ épitési engedélyben elöirtak rin\t5rtént, az il eték s hatóság általi
^(MKh'h-^A. ^. -.. :^ 9 \ .. ^^' ' ~T
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14.

forgalomba helyezést köyetően. Az átadás műszaki átadás-átvételi eljárás keretében, a hatóságok által
előírt megvalósulási tervdokumentáció, valamint forgalmi használatbavételi eljárist követően történik. A
Cél megvalositója jogosult véghatáridő előtt is teljesiteni. Az Önkormányzat vállalja, hogy út sikeres
műszaki átadás-átvételének lezárásával, a Cél megvalósftójtoak írasbeli kezdeményezésére a 25. pont
szerinti lépéseket haladéktalanul megkezdi, és a szükséges döntéseket meghozza;

d)a c)pont szerinti út határidőben történő átadásához, clőzetesen elfogadásra es az Önkormányzat részéről
valójóyáhagyásra benyújtja az út ingatlan-nyilvántartáson való átvezetéshez szükséges dokumentációt és
szerződést.

Feldc megállapodnak abban hogy az Önkormányzat tízarólag külon megállapodással vesz tulajdonba
létesttményt. Amennyiben külön megállapodás szerint az Önkonnányzat valamely létesítményt tulajdonba
vesz, azt kizárólag térités, azaz dlmérték megfízetése nélkül teszi, és ezen jogügylettel kapcsolatosan az
Onkonnányzat oldalán - őt tedelő - esetlegesen fdmeriilő közterhek, adók, vagy "adók módjára behajtható
egyéb kötelezettségek teljesítése, valamint az Áfa Önlrormányzat részéről történő fdmeriilése esetén az Xfa-t a
Cél megvalósitója köteles viselni.

15'A. Felek tudomásul veszik, hogy a 7. pontban rögzített fejlesztési lehetőségek megváltozhataak a
tdepulésrendezési eszközok módosítási folyamata, ffletve a tervezés sorin. A megalkotott rendelet szövege és
mellékletei alapján biztosított építési előfrisok a magasabb szintu jogszabályok alapján módosulhatnak. A helyi
építési szabályoknak a magasabb szintű jogszabályok megváltozésa miatti kotelezö módosftásból ered'ő
nündennemű felelösségét az Önkonnányzat kiziija, illetőleg a Cél megvalósltója a Szeiződés aláírásával
feltéte) nélkül és visszavorihatatlanul lemond azon jogáról, hogy az Önkormányzattal szemben - jogcímtől
fiiggetlenül - megtéritési igéimyel éljen, ha ajelen Szerzödés aláírasakor hatályos rendeletek alapján biztosítotf
épitési előfrások módositására a részletezett okok miatt keriil sor

16. A Cél megyalósltoja yillalja, hogy a terület beépitésénél olyan műszaki - építészeti és kertépítészeti -
növénytelepítési megoldásokat alkalmaz, melyek aem eredményezik a meglévő táji - kömyezetí állapot
romlását, illeszkednek a taji komyezetbe és a helyi épftészeti hagyományokhoz is.

Egyéb megállapodások

19. A Felek kotelezik magukat aira, hogy a jelen szerződés sikeres teljesülése érdekében folyamatosan
együttműködnek. Az együttműködés soránjognyilatkozat-tételrejogosultalc:

a) a Cél megvalósitója részéről: Cristal Star Kft. (2336 Dunavarsány, külterület 0102/7)

b) azOnkormányzat részéről. Dunavarsány Város Önkormanyzatánalc felhatalmazása alapján Gergőné Varga
Tünde polgámiester (2336 Dunavarsány, Kossuth L. utca 18., titkarsa dunavarsan .hu. +36-24/521-
040). " ' ----.-,

20. A Cél megvalósi'tója kijelenti, hogy a jelen szerződés aláirisára a szükséges jogosultsággal rendelkezik. A
Felek kolcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy ajelen szerződés megkötésekor kényszer, fenyegetés
hatása alatt nem álltak, tévedésben nem voltak, a szerződésböl az egyes feleket terhelő kötelezettségeket és
lletőjogosultságokat teljeskörűen megismerték és megértették. A Cél megvalósitója rögzíti, hogy az általa a

jelen szeraődésben tett cyilatkozatok egybehangzó és teljes valós akaratukat tartalmazza, részukről rejtett
indok vagy titkos fenntartás nem áll feim, az ingatlannal kapcsolatos rendelkezésijoguk nem korlátozott.

21. A jelen szerződés benyújtása és a felmerölő költségek viselése ,az illetékes foldhivatal felé a Cél
megvalósítójának a kötelezettsége.

(Ti^ i^. C-8 . ^? ol/lr\
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22. Szerződő felek meghatalmazzák dr. Várhelyi Péter ügyvédet (Cim: 1118 Budapest, Köbölkút u. 8.), hogy a
jelen településrendezési szerződést elkészítse és ellenjegyezze, és a Feleket az illetékes foldhivatal előtt
képviselje.

23. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megkötésének tényét az Étv. 30. §/A (5) bekezdése
alapján a Fejlesztési Területre - tehát a kialakuló, érintett Dunavarsány, 0102/6 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni
hányadára, a 0102/7 hrsz-ú ingatlm 1/1 tulajdoni hányadára, a 0103/3 hrsz-ú ingaüan 1/1 tulajdoni hányadára,
a 0103/4 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára - az ingatían-nyilvántartásba feljegyeztetik. A Cél
megvalósítója a Szerzodés aláírásával feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
fenti mgaüanra a településrendezési szerződés ténye az mgatlaii-nyilvántartasba feljegyzésre kerüljon. Jelen
Szerződés a telepfflésrendezési szerződés megkötése tényének mgatían-nyilvántartási feljegyzésének alapjaul
szolgál. Az Onkormányzat vállalja, hogy a településrendezési szerződés megszflnését követő 15 munkanapon
belül kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a feljegyzés törlését.

24. A Felek megállapodnak abban, hogy a Cél megvalósítójának (rfsbeli kezdeményezésére a településrendezési
szerződés tényének az mgatlan-nyilvántartásbm való töriése az alábbi megvalósulási űtemezéshez kötőtt
szakaszokban történik;

a) I. szakaszban: amemyiben a víz- és csatoma-gerincvezeték a tervekkel egyezően minden érintett telek
(0102/6, 0102/7, 0103/3, 0103/4 helyrajzi számú és abból kialakulő ingatlanok.) tekintetében
megvalósul, úgy az Onkonnányzat hozzájárul a 0103/3 hrsz. alatti és az abból kialakuló ingatlanok
vonatkozásában, a településrendezési szerződés tényének az ingatlan-nyilvántartásban való törléséhez. A
készre jelentéstől számftott 15 napon belűl foldhivatali átvezetésre allcalmas módon, a szükséges
dokumentumok rendelkezésére állását követően, a törléshez szukséges kérelem aláírható.

b)2. szakaszban: amennyiben az egyéb kozmüvek is teljes Idépítésre kerülnek tervekkel egyezően
valameimyi érintett telek tekintetében, úgy az Önkormányzat liozzajárul a 0102/7 hrez. és az abból
kialakuló ingaümok alatti ingatlan vonatkozásában, a településrendezési szerződés tényének az ingatlan-
nyilvántartásban való töriéséhez. A készre jelentéstől szánu'tott 15 napon belűl foldhivatali átvezetésre
alkalmas módon, a szükséges dokumentumok rendelkezésére állását követően, a töriéshez szükséges
kérelem aláírható.

c) 3. szakaszban: ameimyiben a terveknek megfelelően megvalósul a kialakítandó fasor telepitése, az árok
létesitése, a jogerős építési cngedéllyel rendelkező utak és járdák kivitelezésc, úgy az Önkonnányzat
hozzájáml a 0102/6 és 0103/4 hrsz. és az abból kialakuló ingatlaaok vonatkozásában, a
településrendezési szerződés tényének az ingatlan-nyilvántartásbm való töriéséhez. A készrejelentéstől
számított 15 napon belül foldhivatali átvezetésre alkalmas módon, a S2Mkséges dokumentumok
rendelkezésére állását követően, a töriéshez szűkséges kérelem aláirható.

25. Szerzödő Felek megállapodnak abban, hogy a 13. c) pontban rögzített sikeres müszaki átadás-átvételének
megtörténtét követő képviselő-testületi ülésen az Onkormányzat, dönt
a) az út átvételérol ésjelen telqmlésrendezési szeizödés megszCcnéséroI, valamint
b)a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXK. törvény 14/A. § (1) bekezdése

alapján - "bíinden belteriileti és olyan külterületi közterüleíet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz
vezel, amelyen az épitett kömyezet alakitásáról és védelmérőt szóló törvény szerinti épület található. " és
ugyanezen törvény 42. § szerint a , jcépviselő-testülel hatásköréböl nem ruházható át a kozterület
elnevezése. - az átvett közút elnevezéséröl.

26. A Szerződő Felek vállalják, hogy a jelen Szerződés céljaiiiak megvalósitása érdekében együttműködnek és e
célok megvalósltása érdekében szükséges jognyilatkozatokat és mté^kedéseket megfelelö időben - saját
döntéshozatali eljar^suknak megfelelően - megteszik, illetve az Önkoipiányzat a s ~ ' es liatáridőben az

it lefol

^. Í. l^W.1^. :^. -^.. -^.. -... '. '^ ^ \
fergőffé Varga Tunde i dr. SziSágyi Akos

polgánnester jegyzö, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Önkonnányzata _^^/ ^
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27

28.

29.

30.

31.

32.

33.

A Szerződő Felek vállalják továbbá, hogy - különös teldntettel a mindenkor hatályos számviteli szabályok
betanására - a jelen Szerződés teljesítése érdekében szükséges tovibbi szerződéseket, azok s2iikségessé
válásakor születő megállapodásuknak megfelelően haladéktalaaul megkotik, feltéve, hogy a jelen Szerződés
vagy jogszabály alapján kötelezettségüket képezi, abban megállapodnak és a megkötendő szeiződés teljes
mértékben összhangban álljelen Szerződés rendelkezéseivel.

Ajelen Szerződéssel kapcsolatos, a Szerződő Felek közti vagy valamdy Fél részére adandó mmden értesítés,
utasítás, feUrivás, követelés vagy közlés csak irásban történhet a hivatalos irat kézbesítésére vonatkozó külon
szabályok előírásainak megtartásával. Ha az iratot annak tértivevénnyel történő kézbesítése esetén az értesített
az átvétel megtagadása miatt, illetve a postai értesités ellenére nem vesz át, úgy a második kézbesítési Msérlet
iiapját követő otödik munkanapon - ellenkezö bizonyitásig- a kuldeményt kézbesftettnek kell tekinteni.

A Szerződésbol származó jogok és kotelezettségek a Szerződő Pelek általénos, egyetemleges jogutódjaira
változatían tartalommal száltoak át. A Cél megvalósitoja több jogutódja esetén a jogutódok felelőssége
egyetemleges, amennyiben az Onkorményzat és az esetlegesjogutódok másként meg nem állapodnak.

Szerződö felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban Tulajdonos által vállalt kötelezettségek a
Fejlesztési Terület telcintetében az Ingatlanok mindeiikori tulajdonosait terhelik. Tulajdonos vállalja, hogy az
Ingatlanok, vagy azok egy részének - bámiilyen jogcimen történő - átruházása jogutódlásnak minősül, és ez
esetben jelen szerződés szerinti kötelezettségeket Tulajdonos köteles az új tulajdonosra átruházni, illetőleg
kizárólagosan ezen kötelezettségek átvállalásával lehetséges az Ingatlanok tulajdonjogának átruházása,
ffiggetlenül az átmházásjogcímétől.

A Cél megvalósítója az Onkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélldil a Szerződésben vállalt
kötelezettségei tekintetében harmadik személlyel nem köthet részbem vagy teljes kötelezettség-, illetve
tartozásátvállalásra és/vagy teljesítésátvállalásra vonatkozó megállapodást.

Ha a Szerződés a Szerződő Pelekre hivatkozik, ez magában foglalja a Szerződö Felek egyetemleges vagy
szingulárisjogutódjaira való hivatkozást is.

A Szerződésben foglalt és az e Szerződéssel osszeffiggő információk, valamint a Szerződéssel kapcsolatban a
Szerződő Feleknek egymásra vonatkozóan tudomására jutott infermiciók - ameimyiben a magyar jog
kötelezően érvényesülő szabályai másként nem rendelkeznek - űzleti titoknak minősülnek, és mint ilyenek
részesülnekjogi védelemben.

34. Szerződő Felek megáDapodnak abban, hogy a jelen szerzödés az alábbi esetekben megszűmk:
a) ajelen szerződésben meghatározott fejlesztés megvalósulésával;
b) amennyiben az egyeztetési és véleményezési eljáras, vagy egyébként az Őnkormányzat által megindított

településrendezési eljárás során a véleményezők, szakhatóságok részéről a jelen szerződés szerinti
fg'lesztés és/vagy területrendezés elntasításra kerül, vagy olyan Idfogás, igény merül fel, amely a fejlesztés
megvalósulását lehetetlenné teszi, vagy gazdasági megvalósithatóságát rontja, a határozat, vélemény, vagy
elöÍrás Felek tudomásárajutásának időpontjábarL;

c) amennyiben a fejlesztés a Cel megvalósítója érdekkörében felmeriilő bármely oknál fogwa ellehetetlenül,
a lehetetlenülés tényének az Onkormányzat felé történő bejelentésének idöpontjában.

35. Szerződőd Felek megállapodnak abban, hogy a fejlesztés tárgyának a tervezési és engedélyezési folyamat
sorm bekövetkezett véltozása figyelembe vétele érdekében jelen, szerzodésl a fejlesztés megvalósftását
lehetővé tévő településrendezési eszközöknek az Önkomiányzat ̂ ltal torténó módositása jóváhagyását
megelőzoen közös megegyezéssel módositják.

^^..^. ^1^.:^.. -. :^
J ( Gereőné Í/arsa TSnde dr. Szilásvi Ákos
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36. Ajelen szeiződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az Étv. szabályai az iranyadók.

37. A Felek kötelezik magukat an-a, hogy az esetleges jogvitáikat igyekeznek békés úton rendezni, amennyiben
ez nem jáma eredm&myel, abban az esetben a jogviták eldöntésére - értékhatártól fuggően - Idkotik a
Szigetszentnriklósi Járásbiróság, illetve a Budapest Kömyéld Törvényszék illetékességét.

38. Ha a Szerződés valamely rmdelkezése a magyar jog alapján érvénytelen, jogszabálysértő vagy bírói úton
Idkényszerfthetetlen, akkor a Szerzödés csak a jogszabálynak ellentmondó, érvénytelen illetve blrói úton
kikényszerithetetlen részben válik érvénytelenné, és mindez nem érinti a megmaradó rendelkezések
érvényességét és hatályát Idvéve, ha a Szerződés az érvénytelen readelkezés hiányában értelmezhetetlenné,
vagy érthetetleimé válna.

39. A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mmdenben megegyezőt, - az Önkonnányzat részéről eljáró
Polgámiester a Képviselő-testület 2020. szeptember 08. napján hozott 114/2020. (DC. 08.) számú határozata
fdhatalmazásával - jóvihagyólag és cégszerűen 8 példányban írták alá, melyből 4 példány
Onkonnányzatot, 4 példány a Cél megvalósítóját illet.

az

Dunavarsány, szeptember 11..

" 1:^ /<^^
^Ul/&iM^- i^. . c_j . , ^ (>

D^riavarsány Várös^Onkormányzata
Gergöné'Varga Tündé dr. SytágyiAkos
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3.

4.

2. SZAMÜ MELLÉKLET

TELEPULESRENDEZÉSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről,

1.

2.

Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
törzskönyvi azonosító száma: 730875
képviseli: Gergoné Varga Tünde polgármester
továbbiakban: Önkormányzat,

mésrészröl

Cristal Star Kft.

székhely: 2336 Dunavarsány, külterulet 0102/7 hrsz
adószám: 12836219-2-13
cégjegyzék szám: 13-09-091122
képviseli: Johann Hans Locker es Katharina Locker
mintkötelezettségvállalófejlesztö, a továbbiakban: Cél megvalósitoja

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

pde!;2020-.. szeptember n-én,;.Településrendezési szerzödés"-t (a továbbiakban: Településrendezési szerzödés
ással, melyszerzödést ajelen módosító szerzödés aláírásával megerösítenek, ésazta'jövöbenaidCT

szerződéssel módosított tartalommal tartanak fenn maguk részére.

Szerzödo Felek az Alapszerződés 1. 1. pontját kiegészítik a következök szerint:
.. l-l-^OntormányzatKepviseU-tes letea86/2020. (VII. 14. )s2ámúé^2022. (Y. 10. )számúhatározatával

a) tamogattaa Cristal Star Kft. kérelmező és fejleszto által benyújtott, a 86/2020. (Vll. ~14'.)~számú
?. szamúmellékleteszerintí, valaminta 82/2022. (V. lO. )számúhatározat 1. számúmeÍléklete

szeTLte', epuesi, tanulmánytervbe'í bemutatott kezdeményezést, Dunavarsány településrendezési
mekfelühizsgálatához és módositásához csatlakozó tervezési munkak fotyamatabaTaló

be!osad "!a^beleértveaz érinteuterül^ "yugati oldalán gyuftoút kialakitásának lehetöségetaz 5'^es
to/witó kapcsolatbiztositása érdekében, a fejleszlést 'érmtö minden lényeges kérdesb'en, "kulonös

tajékoztatta a. fe]lesztöt a támo8atás al"P feltételéröl, miszerint az érdekelt fejlesztö vállalja az
; a településrendezési eszközök módositasának.

afejlesztés és a megvalósítás tényleges költségeinek viselését. --..--. -.. -,
c) felkérte a Polgármestert, hogy a döntésröl értesitse a Crístal Star Kft-t, mint kérelmezőt."

SzerzödoFelek az Alapszerzödés 6. pontját az alábbiak szerint módosítják:
^/T!S^eLW%e&'ezttaz^A7r^^á/'aí a CrWStarKft. részére készített, a "Dunavarsány

eszközei módositásának kezdeményezéséhez a 0102/6, 012/7, 0103/3. Í03~/'4"helwaSn.
sf.amLku!tLülel!^lket, e8y"ttes területere" 'negnevezésii. valamint a "Dunavarsány Város'TelepÜlésr'enSi
^fí^^K^e1^a^w^es, e^^'^mek^;e^;^

'\8'mcTK-TÖ"é^. lLSb)PO"tjátérintS2021. évimódositésésehhez^apcsolódoana^^^^
\ts.. oml4 helyraizi. számúmSa^"okat éríntö erdölerületek átsorolása okán-'megne'vezesűTeÍepÍtés'i

bemulatott területtel.

Szerzodo Felek az Alapszerzödés 7. pontját az alábbiak szerint módosítják:
" 7_'_AFelekröyíük hogy ezen szerzödés számítási alapjául a létrehozható maximálisfejlesztési lehelőséeet
v^!k.-., wlkeM. aIapÍ., mely , a. vonatkmó Jogszabály alapján ^lkeszüh'^Dunaw^á^'T^

eszközeimódosításánakkezdeményezéséheza 0102/6, 0102/7, 0103/3, 103/4 helyrajzi

b)

Gergoné Varga Tünde dr. Szilágyi Ákos
Polgármester jegyző, mint ellenjegyzo

Dunavarsány Város Önkormányzata
Ellenjegyzem: Dunavarsmy, 2022. ................... napján:

Johann Hans Locker Katharina Locker
Cél megvalósítoja/Fejlesztö



számú külteruletí telkek együttes területére" és "Dunavarsány Város Településrendezési eszközei
.á és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

'201S, ^ CXXXK:Törveny. 1L§ l>}P°"tJátérmtő2021. évi módosüás és ehhez kapcsolodóana
7, 0103/3 és 0103/4 helyrajzi számú ingatlanokat érintö erdőterületek átsorolásaokán"'.

. annat aktualizált beépítesi terv dokumentácikón és a Cél megvalósitójamk váUalásan'alapuÍ. E
szerint a Céi megvalósitóját terhelőfejlesztési kötelezetlségek a következok
7. 1.^ Tekkalakitással afejlesztési teriileten kialakitható ingatlanok legfeljebb Telepítési tanulmán

meghatározott maximális darabszámban;

.
_: 2', I'roS"osztiz"lt épithető és kialakitható lakások száma épitési telkenként: legfeljebb Telepitési

tanulmánytervben meghatározott maximális darabszámban:
7^. 3. Alakofwikciót iaszolgáló gépjármű tároló helyeket alakü ki a beépítésre szánt ingatlanokon belül:

Aj. ele"szerzödés 3S- pont szerinti módosításában késobb meghatározolt paraméterekszermt
Idösek otthonát épít;
rehabüitációs központot épít;
szálloda/panzió épületet épít;

- társasházijellegűlakóházakat vagy aparlmanházakat épíl:
-kiszolgálofiinkciokat mlósít meg, intézményi és kereskedelmi és szolgáltatófunkciókat (óvoda/bölcsöde,

orvosirendelö, élelmiszerbolt, üzletek) stb. valósit meg: ~ " , --------,
^- a "Dunavarsany Város Településrendezési eszközei módositásának kezdeményezéséhez a Mawarorszzá

é! legyes kiemelt terségeinek területrendezési tervéröl szóló 2018. évi CXXXK. Torcényl~Í. §"b)p'Si tját'érM
M.n', énmodos,"és ésehhezkaPc^óan a 0102/6, 0102/7, 0103/3 és 0103/4 helyrajzi'szamúmgatlanokat
érintöerdeterületekátsorolása okán '. megnewzésü telepilési tanulmányterv szerinti napelemparkesetében,
a településrendezési eszközök módositásának hatálybalépését követoen a kialakuló Kbn-enövezetben a

nem szantterülelen a beepités mértéke maximum 10 %, de az OTÉK 32. § (3) bekezdésének b)
pontja alapján abeépítettségi mértéket figyelmen lehet hagyni, ugyanakkor az épületek kapcsán'maximum
technológiai épületek elhelyezése történhel meg:
7. S. Biztositja azivóvíz kiépitését, a közüzemi ivóvízhálózal fejlesztésével és az arra való csatlakozással. a

leruleten belul kialakitásra kerülö úthálózaton a vizelosztó hálózat kiépüésével, amemyiben
!!"fe%eía, -v'zterme/e'"ía^ac'<&ote/ey^^^ (me81évö 1- számú kútfelújítása, ~wgy~új~kut"fmaj"A
szukseges tiizmz ellátás érdekében a kiépitésre kerülö vezetéh-e új tiízcsapokat helyez el. Továbhá .ÍocsoÍóvíz
e"atálérdelwbe" akor^ban iizemen kiviil helyezett helyi vizellátó rendszertfelühizsgáya. ^újmwembe

'zi' a szükséges hatósági engedélyek bekérésével.
7. 6. Kiépití ésbiztositja a szemyvizellátást a közuzemi szemyvizhálózat fejlesztésével és az arra való

csatlakozással, amennyiben szukségessé válik és a szolgáltató azt eiőírja, úgy"~a"je~lenÍegi
szemyviztisztitó telep kapacitását növeli:

7. 7. Afegepirt- a csapadékvíz ehezető, szikkasztó rendszert oly módon, hogy a közterület felé túlfolvó többlet-
terhelés ne alakuljon ki;

7& A elektromos ellátástkiépíti a meglévö hálózatról megoldható hálózatfejlesztéssel:
7. 9. Megépiti a közvilágüást
7. 10. Biztosüja a földgázellátást, annak kiépitésével, a terület határa mentén haladó szénhidrovér.

csordából törléno kialakítással:
7. 11. Twekszik^megújulo energiaforrások hasznositására napelemes-fot ovoltaikus rendszer kiépitésével:

kb. 7-8 MW összeteljesitményü napelem parkot tenwz a "Dunavarsány Város TeÍepüÍésrendezési
eszkozei módositásánat kezdeményezéséhez a Magyarorszgá és egyes kiemeV'tér'se'eew.
területrendezési tervérol szóló 201S. évi CXXXIX. Törvény ll. Íb) pont]át~érintő 2021. évimóTosítés
és ehhe^ kapcsolódóan a 0102/6, 0102/7, 0103/3 és 0103/4 helyrajzi számú ~ingatlanokat"ermtö
erdőtemletek^ átsorolasa okán" megnevezésű Telepitési tanulmánytei-vben meghatározott,
Í.ÍSÜlés,re"dezé,s' eszköz mc"lositásának hatálybalepését követöen kialakuló Kbn-en öwzelben, oly
módon^ hogy a beépítésre szánt területektől egy 10 méteres zöldsáv választaná el. mely területs'ávon
ls^. k^. re^c'ós^él". 5é,tá"y k"'lakítása terveettt, a napelem park állal érintettterületekegyéb
széleitfasorok kisérnék, a tájba való kedvezőbb illeszkedés jegyében. A napelem park megvaÍositSml
szükségesfigyvlembe vemi az energiatermelési engedélyezési eljárás lefolytatasál, a termeltenergia

Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Ákos
Polgármester jegyzö, mint ellenjegyző

Dunavarsány Város Önkormányzata

Johann Hans Locker Katharina Locker
Cél megvalósitója/Fejlesztő

Ellenjegyzena: Dunavarsány, 2022. ................... napján;



frteto'fctó^ evTa*°zoszaéáfroto'oz^^'Ao^cmíí^
vmni a atervezett teljesitményt, valammt az arra vonatkozó telepitési kötelezettséeekeT<1cb. '7-8

összeteljesitmény^eseté^ a kábell alapvetöen közterületen kell vinni, ennek'a
egyeztetéseaz érinlett Imzterület tulajdomsával és kezelojével, a sziikséges engedélyek bekérése). "ha
és. c""e""ylbe", a, tervezett összteljesítmény meghaladja al2MW értéket"akkoraszükseglehet?32'kW-
os vezetekkialakitásara, mely vezetéket a hatályostelepülésrendezési tervekbe'isb'e' kellületsztem.

árás kereteben: ugyanakkor a napdempark kialakitásának részleteiről az e'Íektromoshálózat
egyeztetni szűkséges:

!'lz Klér"tlaz. elektromk>s hírközlési kábeleket szükség szerint (vezetékes és vezeték néltülil:
7'13'. AOm/.^ olw7: 0103/3 és 0103'4 helyrajü s.amú ^ ingatlanoKból telekalakita. ^'kialahaó utak,

]lam,M a 0102/4, 0104/3 és a településrendezési eszközök módositásál követoena' Ol3W5"hdyraizi
számú^ út kialatítását követően az érvényben lévö útügyi műszaki eloírásoknak megfel'elöen, a'iwó's
éptt^. e"8edély me8^rzeséj követően települési gyüjtőúlnak megfelelő széles'ségű'es'rétwendű

épU, (érvenyhen lém útügyi műszaki elBirásokban foglaftak szerint, a°települési°°'épitési
zrjorgalomnak megfetelö teherbírású. ^ melegen hengerelt aszfaltbwkolatú utak), útcsatlakozasokat

. i. jai-dát épit szikkasztó árkokat épít, zöldsávot alakit ki', a kialakuló lakóingallanokhoz:
. a helyi épitési szabályzatbanfoglaltaknak megfelelöen."

5. Szerzödő Felek az Alapszerződés 9. pontját az alábbiak szerint módosítják:
'i ,. fej!esztés ütemezése_a, teljes beruházás ütemterve: Az I. ütemben 2023. december 31 -is lezárul
l^^S?teldwuws[folyamat 'A H: "^^. 'decemb^s ̂ j^dik Ja' ̂ el^k l
teS!te"e^'tére^tefe^, a/moroíte^^^
w?ese:A Ir:utembm2037- ^éw^^^^^^^^tó%ZO ^S^

és azutakkiépitése. " " ' ' ---. --.-

6. s,zlrzo^l"FlekJogzÍtik:-hoB:,, az AlaPszf^M"jden módosítással nem érintett egyéb pontjai változatlan

,
tertallmT'. es.TöveBezéssdhatálybanvannA^amal-~ho^jelensze^^
kötelező érvényűnek fogadják el az Alapszerzödés rendelkezésit.

szerződőfeIekmegbÍzzák dr- várhely' péter ügyvédet (Cfm: 1118 Budapest, Köbölkút u. 8., KASZ: 3647111
^"a"Jele^<te!epulesre"dezési szerz6dést modosító;okiratot eIké7zÍtésere7annTk'eTlenJegTzés'ere, "metéItes
ÍMduvat'ÍetöttiképvIseletükkel: melyet elJ.áró "gyvédJde" okirataláfrásavafel&gad: Jeto^Més'feÍ^l^
kötött megbízási szerzodésnek (tényvázlatnak) is minősui.

A  "ka,Nen.sz?rzodést'mint akaratukkal mi"denben megegyezöt, -az Önkormányzat részéröl eljáró Polgármester
^^^lttestiuet.. ";-^-o'^;';; naraán. hozott .

-.......... számű_ határozata'feÍhat'aÍmazSr"
Ji^SfátémeTgszerűen 8 példányban írták alá- melybő1 3 Péld,>y-az"bnkormán^atorT"pé ya >a''CéI

Dunavarsány, 2022.

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

Dunavarsány Város Önkormányzata

Johann Hans Locker Katharina Locker
Cél megvalósítója/Fejlesztö
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