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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének

2022. november 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/12209-2/2022. Tárgy: Javaslat a MA-DUN Investment Kft-vel kötött településrendezési
szerződés ismételt módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzata a Képviselö-testület 57/2015. (SV. 14.) és 143/2015. (IX. 22. ) számú
határozatai alapján 2015. oktúber 8-án Településrendezési és Jelzálog Alapitási Szerzödést (továbbiakban
Alapszerződés) kötött (1. számú melléklet) a MA-DUN Investment Kft-vel (1089 Budapest, Sárkány utca 7-9., 3.
em. 8.), továbbá az Alapszerzödés 2018. december 21-én, 2019. október 9-én, 2021. január 21-én és 2021. október
15-én módosításra keriilt (2. számú melléklet).

2022. október 29-én a MA-DUN Investment Kft. ügyvédje, Payrich András kezdeményezte (3. számú
melléklet) az Alapszerződés ismételt módositását, mely módosítások a tervezett 5. szerzödés módosítás (4. számú
melléklet) alapjáil az alábbi pontokat érintik:

. 16.2. pontja: fentiek alapján az elsö űtemben 2021. évben várhatóan lezárulnak a parcellázási és
telekalakításifolyamatok Ezt követően a második űtemben elöre láthatóan 2023. évben kerülsor a szükséges
tervdokumentációk előkészitésére, és az ezek kivitelezhetőségéhez szükséges engedélyek beszerzésére. A
fentiek lezárultával a harmadik ütemben megkezdődnek a közművek és közműhálózatok kivitelezési
munkálatai, - a közlekedési utak, elektromos, közvilágítási, viz, csapadékviz és szennyvizelvezetés, stb.
kiépitései - mely munkák tervezetten 2024. évében zárulnak A negyedik és ötödik ütemben a Fejleszto
elkészitteti a felépitmények kivitelezéséhez szükséges tervdokumentációkat, beszerzi a szükséges hatósági és
szakhalósági engedélyeket, majd elvégzi a projekt befejező munkálatait, melyek várhatóan a 2025. évig
megvalósulnak, s melyek magába foglalják az ingatlanfelépítmény együttes kialakitásait."

. 19. 2 1. pont 2. mondat: "A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 16. 2. pontban
meghatározottahvjk megfelelöen legkésó'bb 2025. december 3]-ig: a Felek által előzetesen elfogadott
müszaki tervek szerint a Fejlesztö a fejlesztési terűletet ellátó ivóvíz és szennyviz-hálózatokkal fizíkailag
elkészül (a szűkseges szakhatósági eljárások ezen határidőn kivül is lefolyhatnak), és azokat a Fejlesztö
felajánlotta az Onkormányzat tulajdonába ajelen szerzödés 20. pontja szerint, módon megoldotta, akkor a
Fejlesztö a jelen szerzödés alapján automaükusan - minden további jognyilatkozat nélkül - érvényesíti a
6. 600. 000, - Ft összeg beszámitását a 13. 200. 000, - Ft összegébe. "

. 19. 2 1 pont 3 mondat: "Ha a Fejlesztö 2025. december 31-ig az elözetesen elfogadott tervek alapján nem
készül el fizikailag a fejlesztési területet ellátó ivóviz és szennyvíz-hálózat fejlesztés, akkor Fejlesztő
legkésöbb 2026. december 31-ig köleles az önkormányzatnak 6. 600. 000, - Ft-ot megfizetni az Önkormányzat
19. 1. pontban meghatározott késöbbiekben felmerülő költségeit alapul véve. "

. 19. 2. 1. pont 4. mondat: , ^4 2025. december 31. utáii fizikailag elkészüló' ivóviz- és szennyviz-hálózat
fejlesztés kapcsán a 6. 600. 000, - Ft összeg beszámítására már nemjogosult. "

. 19. 2. 1. pont 6. mondat: "Ezen nyilalkozatot először 2026. január 10-ig kell a Fejlesztönek benyújtania- "

. 19. 2. 1. pont 8. mondat: "A második 6. 600. 000, - Ft, (és így a jelen 19. 1. pont szerint 13. 200. 000, - Ft
megflzetésének) véghatárideje 2027. december 31. "



Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiak szerint módosítják a Jelzálog Alapitási Szerzodést
. A Településrendezési szerződésre hivatkozó pontjai a jelen módosító szerzödés szerinti tartalommal

érvényesek.

. aő. pontbanszereplőkielégítésijoggyakorlásánaklegkorábbi id6pontja2028. január 1. napja lesz.

. valamennyi pontjában ahol, a Majosháza 1301/28, 1301/39 hrsz-ú ingatlanok szerepelnek, ott a kialakitásra
keriilő uj, Majosháza 1301/52, 1301/61 hrsz-ú ingatlanokra változik.

Felek megállapodnak abban, hogy valamennyi közmű kiépítését és a közműszolgáltatás megkezdését
kovetően a Fejlesztö a megvalósulő lakóegységek számának arányában az Önkormányzat fejlesztésére további
750. 000, - Ft, azaz hétszázötvenezer forint összegű pénzügyi forrast fog biztositani azzal, hogy az idöközben történt
telekszám csökkenés (I db) rniatt a Fejlesztő nem tart igényt 600. 000, - Ft-tal csökkenteni a 13. 200. 000, - Ft-os
(azaz 300. 000, - Ft-al a 6. 600. 000, - Ft-os) összeget.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati "avaslat:

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

Alapítási Szerződés 5. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 4. számú
melléklete szerinti tartalommal;

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

Határidő: azonnal

Felelős: 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. sz. melléklet: Alapszerzödés
2. sz. melléklet: Településrendezési ésjelzálogjog alapitási szerzödés 1., 2., 3. és 4. módosítása
3. sz. melléklet: Megkeresés
4. sz. melléklet: Telepűlésrendezési és jelzálogjog alapi'tási szerződés 5. módosítása

Dunavarsány, 2022. november 8.
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1. számú melléklet

JELZÁLOG ALAPÍTÁSI SZERZÖDÉS

Amelyet
egyrészről

Ma-Dun Investment Kft.
cimük 2336 Dunavaisany, Nagyvaisányi út 79.
adószám: 24209935-2-13
azonosítók: Cg. 13-09-169771
statisztikai számjel: 24209935-6810-113-13
képviseli: Balázsné Meszinger TImea ügyvezetö
a továbbiakban: Jelzálog Jogot Engedfi,

másrészről

Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossufh Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
törzsköayvi azonosító szama: 730875
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgánnester,
továbbialcban: Jelzálog Jogosult,

felek együttesen említve: Felek,

kötBUek, az alibbi feltételekkel:

Előzmények

A Jelzaílog Jogot Engedö és Jelzálog Jogosult 2015. október 8 -án Településrendezési szerz6dést (a
továbbiakban Településrendezési szerzödés) kfltöttek egymással a fejlesztéssel érintett Dunavarsány, 5501-
5519 hrsz-ú beép&etlen terillet, valamint az 5520 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanok vonatkozasában. A
Településrendezési szerzödés szövegét Dunavarsány képviselő-testtllete a 143/2015. (K. 22.) számú
döntésével hagytajóvá, és hatalmazta fel Gergőné Varga Tünde polgármestert a szerződés megkötésére. A
Településrendezési szeizödés biztosftékaként Felek a Településrendezési szerzödésben az-alábbiakról
állapodtak meg:

"19. 1. A Felek rogziíik azt, hogy a tervezett lakásszámhoz szükséges intézménybővítés-fejlesztésí és
fenntarthatósági költségek többletkiadásokként jelentkeznek mcgd az Onkormányzotnál. 'A tervezett
lakásszámhoz szükséges intézménybövítés-fejlesztési és fenntarthatósági költsége a 22 telek
figyelembevéíelével lett meghatározva. A költség tűbbek között magába foglal/a 1 oktatási terem
létrehozásának fmansztrozását, as, orvosi ügyetel bízlosítását, a védSnői szolgálat btztosüását, az ávodm
ellátas biztosüását, stb. Felek az Önkormányzatnál a Fejleszto beruházásai miatt jelentkezö
többlelkiadásokat összesen 13. 200. 000, - Ft, azaz tizenhárommiUió-kettőszeiezerforintbcm határozzákmeg."

" 19. 2. A Felek megállapodnak, hogy a FejlesztS általjelen szerzodés szerinl vállalt, és afejlesztési területet
ellátó, ivóviz- és szennyvízhálózat közműfejlesztések Őnkormányzatjdvára lörténő ingyenes áladása miatt a
Jelen szerződés 19. 1. pontjában meghatározott 13. 200. 000, - Ft összegbe a Fejlesst56. 600. 000, - Ft-ot azaz
hatmillió-hatszázezer farintot 19. 2. 1. pontbanfoglaltakszerintjogosult beszámitani. "

"19. 2. 1. Ajelen szerzödés 19 1. pontja szerinti J3. 200. 000, - Ft megfizetésének és ajelen szerzodés 19. 2.
pontja szermtí 6. 600. 000, - Ft beszámitásának ülemezése a következők szerint történik A Felek

3aj^W ' ^TK^
BaIázsnéMesn gerTímea

ügyvezetö
Ma-Dnn Invcstment Kff.

Jelzálog Jogot Engedö dr. Pay ic
PA
ü c . . <

1
^A 0<?^/i--

.rÍSné Varga S^ind
polgánnest
Dunavars Vá

iltlras ügyved Jel
1055 Iiu<iapcst
.;..]. lurinln 19. 12.

.-^

sz

'-ja

StílágyiÁkos
int ellenjegyző
ányzata



^8álh^^abb^ho8y-amS'"ytbe" al6-2:PO<t^ 'neghütározonaknakmegfdelöen kgtésBbb 2018.
^bV^saJ^!LütaL.el^tesmyo s^ottmw^^^^^
f^°'?,, t ̂ mywhS6za">'dw!~flz'kalase^ (" "^i'g^ '^ó^r^^r^n
Aató^0"  Ml. Ís. lefoly'K ak); és azdwt a Fefleszt8 f^SWotta~^~§nko, ^^^^a^en
sz^el2 0J'^Ía., szeZj''dmraFeJ!es^0 ajele" ~szeKődés alaEÍ&l ^omatth.s^'mÍndTn ^áW
i^yna&ozat"éw~, érvényeslti" ̂OO. OOO, - Ft összeg beszámitásáta~Í3~2M. OOO"-"Ft ö^éb^H'a'"a
F?i"t520,^ dwf. mbeL 3!:Í8az. eloze'esmeyosado"tervek ̂ annem 'készüÍ'eÍ'ftzikaihgTfefle^i
te^l!uüo^z:^mT^aual\^ Feyeszt8 le^s5bbw^^^^
^I^^W^W::Ft~o\m^w^r^
3ll"l"aow^e8eud'vu\wve:. A 2018de^er 31 utánjbikailageÍtíszsTg^Íz~^7enn^hálÓ^°ok
^m. a Feilesztő a 6:60o-ow--. p; "^g b^ámttásara már anemJogosuÍt'TekmttíteÍ"^a, T^

LaJ.eie". szerződes 19:L Pon^b<" megelölt tötoégek az ingatlanokon "tMé"Ő
felépümények ̂késziSte után jelentkeznek, ^ második 6. 6W. OOO, - Ft-os ös.aeg~az~Sabbi'"módo^'kerül
mesfizetésre: FejlesztS mmdm évjanuár 10-ighitelt érdemlő módon nyilatkmatot KSteles bemúitmi ~ce
'"toTavzafhma s?ési teriaeten addig-inetve az elszö évben értékesitenmgatlano~kszámá?6L"Ezm

"y'^^telőször2017Janvárlí)-igkeüaFeJlesztönekbenyúJtm, ia. Ezenny,lSkoz~atokaÍw^
^^^kMánj^óösszeg(azaz300MOFt/mgcttIan)Feflesztörészéra&rm^ctí~rí^^
m^izetése a nyilalh>^benyujtása szerintí évjanuár JS-ig. A második 6. 600. 000, -Ft, 'fés 'iey'a leÍe'n'és
19-!: pont szerm" 13:2W-OW-- ̂ megfizetésémk) véghatáridefe 2020. december 31. ' Ezen^dewntraa
Feflesztőnek az eladásoktól fiiggetleniil a második 6. 600. 000, -' 'Ft-ot'me'gkelÍ'flzetnie 'az'ÖnÍ^rmümzat

"iíl, ^A. FÍek^me8áll°pod"ak. c'b1"m'.. h°s'. a FV}eszt5 a 19. 1., 19.2. és 19. 2. 1. poníjában vdllalt
biztositasára és az abban foglaltak teljesitésére a szerzödés megkűtés~évtí~eKyide/í

13. 20^ 000,^ Ft erejeig a Majosháza 068/2 hrsz-ú ingatlanra első ranghelyajebálogs'zerződésTköSek^Fel^k
'^SI l SL01mÍ abba";. h°Sy, ame"ny en a Feflesztö a 19. 1.,

'" 

19. 2.
' 

és 19. 2. L"pont]abtm" vailalt
kötdezettsége^ nem teljesití^ugy az Önkormányzat ajelzáhgjogát érvényesitheti. AFeletrögiltik. hosf a
F fleszte. aM'vo5h!BC1068/2, h's^ú te/fcn. " telehilaUtúst tervez, mely során a lehetS'leglöbi'tíek
kialakitásara törekszik AzOnkormányzal kyelenti, hogy ezen telehalaküást támogatja, és . az ahhoz szulaéges
l?^il?t^zatol?t. ]w^^5^^1. é.s ellenertékn^iú 'megteszi. Az ÖnkormányzatwUallatovcibba'azt~hogy~a

. ' f" f. !"t szerl"<l telekalaUtaskor határidOben és térítésmenlesen a Mcgosháza esetébenfolydmatbanléve
lelepüUsszerkezetí tervmódositásnak megfelelően a legtöbb telket eredményezően ' ktalakuió" uj
leletszerkezetböl 2 db, afejlesztő által vdlasztotf tekh'e hefyezi át a jelzálogogát, mig a löbbi ÜaÍakuÍó
telket (múr csok kialakitásakor) jelszabadítja. Az Onkormányzat kötelesettséget vállal arra, hogy
amennyibenajelen szerzödés 19. 2. 1. pontjaszerint a Fejlesztő beszámitással, vasy'megflzetéssel, illetve 'az
mgatlanok értélcesitésekor esedékes és megflzetett összegekke! csökken afejlesztöt lerhelő 13. 200. 000,. - Ft
összeg, aUwraz Önkormányzat a csőkkenéstől számitott 15 napon belüífőldhivaiali átvezetésrealÍmlmas
"don. a. "hátralélws osszegre" csöKkenti az ingatlanohit terhelő jeÍzálogjogát. Azon esetbm, ha a
6600. WO,- Ft-ra vagy ewn űsszegnél kevesebbre csötken a Fejlesztöl terheÍS hátralék, akkor a Fejlesztő
kéresére tv Önkormányzat a kéréstSl számított 15 napon beliil aföldhivatali átvezetésre álkáÍmas formában
a Fe/lesztö által valasztott egy mgaüanra csökkentt jelzálogogát, és a másik mgatlant pedig a jelzálwic
alól felszabaditja."

1. A Felek a Preambulumban rögzftett szerződést, és mmak rendelkezéseit jelen szerződés aiáfrásával
megerósftik.

2. A Felek& Preambulumban megfogalmazottak alapján az alábbi szerződést kötik meg egymással. Ajelen
szerzödés szöveget Dunayarsanyképviselö-testülete a 143/2015. (Di. 22.) számú döntésével hagytajóvá,
és hatalmazta fel Gergőné Varga Tünde polgármestert a szerződés megkötésére.
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3' S,log-ÍS°t. ETdö,.!dzáróIagos es teherm^ tutojdonosa a Majosháza külteriUet 068/2 hrszú
m.81^tíalw a^Abm-m-8atlan)', meIy, ingatlmt a Jekáloe J°8°suft~ajeÍzáÍog'jogteh"e^i^eu
szempontjából megfelelő ingatíannak elfogad.

4 MSSOSJOSftLEWS^6. fa'JdzáIog Jogosultja jden surzodés aláíritóval 13.200.000,- Ft, azaz

to!M^omm^tett8S^Mr_fo"ntereJé!gJeMIOgJoeO TUItJaT^^
"-lngatlan°n aTdepnlferendezÉ8i.szera6dés 23-1- P>ntjában rSgÍítették'szenn^'JeWa,
EngedőLterh_e10 8s8ze8en 1.3-20.>-()<)0, - Ft azaz tízeDhárommimó-kettóstózezer' forití"S;

5' JeJlIO,e-. JOgot-..EngedLAe.'en. 8ze"(k'és alalrásával "fejezetten, feltétebnentesen és
^S^TO?Íatotía°°'_hozzájár°1 a}lhoz'.IIOgy az illetókes FSMIuvataI aJekáfogJogoTuKjavára
l312w'omrTt'maz <mnháromminió-kettfeázezer forint erejéig aMajosháM kMteriiTet'0(ÍM

^ternieteTeIepülésrendezési szeraődés 23.1. pontjabaa ri^ritettek'sze]T* a~
EDgedőt.. toI'hdo .i>sszc8e° 13.200.000,- Ft azaz tizeDhárommnUÓ-kettSszá^er" forint"flz^Í
kötetezettségének biztositása jogci'mmel jelzálog jogot jegyezzen be a jeÍen82erzSdésben":
szertnt

6. AFeleka Településrendezési szerzödés keretében megállq)odottak alapjin a Felek akként ,
meg'. h°gy ,a Jel2álog. ̂ eosultja a^jelzálog t&rgy&t 'képező ingatÍmbófazm"esetben''"hTS
Településrendemsi^zera6de^23. 1. pontjában foglalt JeÍzálog Jogot EngedötterheÍöTés a'23T"Bo^bm
foglalt módon törtenó 13.200.000,^-Ft megfizetósének maradékteIaneTmaiadása'eseténra fenmnma^
összeg vonatkozásábm a kielégítésijogát leghamarabb 2021. január 1-én gyakorolha^

7. Jelzálog /ogosultja^ kijelenti é^s jelen szerzödés alátrasával kifejezetten, fdtételmentesen és
yisszavonhatotlanul^ozmjárul ahhoz, hogy az ingatlanon (bánnilyen) telekalakítások"törtémenek
J,elzálogJ°s°s"ltia. kijele"ti;. ll.ogy ameamyiben a telekalakításhoz aj'elen homáTfc:ul6"n^latko'za'tát~a2

Faldhiyatal nem^találja megfelelőnek, akkor a fSldhivataU kéreleiimek'megfeleÍö, ~földhirataS
tíye zetesre alkalmastartalommal;fomlában & darabszimban, a telekalakításhoztflrtCTThozzqamÍásáTa

számftott 15 napon belül ingyenesen megteszi, és a Pöldhivatalnak és a
Engedönek hataridöben átadja.

8. Jelzálog Jogosultja kijelenti és jelen szerződés aláfrásival kifejezetten, feltételmentesen és
yisszavonhatatlanul homájárul ahhoz, hogy az ingatlanon történ6 (bámíilyen) telekalakítások esetén'a

, °,e J°?ot Ensedő a Majosháza esetében jelen szerzödés megkötésekor folyamatban lévő
településszerkezetitovmódosításnak megfeletö szabályok szerinti teleknagysági minimum^szabalyokat
elér6 két darab ̂  Jdzálog^Jogot Engedő által egyedül kivilasztott - teldungatlanra átjegyezze(a^z
koriátozza) a Jelzálog Jogosultjának jelzálogjogat, és igy az ingatlmból kialatal6~további
telekmgatlanok tehemientesek legyenek. Jelmlog Jogosultja kijelenti, hogy amennyiben-a-jelzáÍogjog
jelen pont szerinti átjegyzésére vonatkozó jelen hozrajarulő nyilatkozatátaz illetékes Földhivatal nem
találja megfelelönek, akkor a foldhivatali kérelemnek megfelelő, földhivatali atvezetésre alkalmas
tartalommal, formában és darabszámbm a jelzálogjog jelen pont szerinti módon történő korlátozáshQz
(modosításhoz) valo hozzájmTilását a fdhívástól számitott 15 napon belfll ingyenesen megteszi, és a
Földhivatalnak és a Jelzálog Jogot Bngedőnek hatóridöben átadja.

9. Jelzálog Jogosu]t)a kijelenti és jden szerződés aláírásával kifejezetten, feltételmentesen és
visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Telepiilésrendezési szeizödés 19. 2. L
pontja szennt a Jelzálog Jogot Engedö beszámftással, vagy megfizetéssel, illetve az ingatlanok
értékesftésekOT. esedékes. és "legfizetett Bsszegekkel csökken a "Jelzálog Jogot Engedöt°terheio
13.200. 000,. - Ftösszeg, akkor az Jelzálog Jogosultja a csökkenéstől számftott'ÍS napon belül fiildhivataU
átvezetésre alkalmas módon (és számú okiratban) a "hátealékos osszegre" csökkenti az ingatlanokat

3
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terhelöjelzálogjogátésezen okiratot a Földhivatakiak és a Jelzilog Jogot Engedönek határidőben átadja.
Azon esetben, ha a 6.600. 000,- Ft-ra vagy ezen összegnél kevesebbre csökken a Jelzálog Jogot Engedöt
terhelö hálralék, és ajelen szerződés 7. pontja szerinti telekalakitás megtörtént, akkor a Jelzálog Jogot
Engedö kérésére az Jélzálog Jogosultja a kéréstől számított 15 napon belül a földhivatali átvezetéire
alkalmas tartalommal, fonnában és darabszámú okiratban a Jelzálog Jogot Engedő által választott egy
ingatlanra csökkenti jelzilogjogát, és a másik ingatiant pedig a jelzálogjog alól iels2abadítja, és ezen
hataridő alatt az erre vonatkozó okiratot a FSldhivatalnak és a Jelzálog Jogot Engedonek átadja.

10. Jelzálog Jogot Eagedo jelen szerzfidés aláírasával kifejezetten, feltételmentesen és
visszavoDhatatíanul hozzájárul ahhoz, hogy a Jebálog Jogosultja az Uletékes Foldhivatalban a
Dunavarsány, 5501-5519 hrsz-u beépítetlen terulet, valamint az S520 hrsz-ú út megnevezésü
ÍDgatlunok vonatkozásában a Településrendezési szerződés 233,. pontja szerint a
Településrendezési szerzödést megkötésénck tényét az Etv. 30.§/A (5) bekezdése alapján a
Fejlesztési Területre - tehát a érintett Dunavarsány, 5501-5519 hraz-u beépítetlen terUIet, valamint
az 5520 hrsz-ú ut megnevezésű ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadára - az ingatlau-nyilvántartásba
feljegyeztesse. Jelzálog Jogot Engedő a jden Szerzfidés aláirásával feltétel nélkiil és
visszavonhatatlanul hoaaájárulisát adja ahhoz, hogy a fenti jelen pont szerinti ingatlanok
résziUctőségére a telepulésrendezési szerződés tenye az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzésre
kerűljön.

11. Jelen szerzödésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgari törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadók.

12. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése soran egymással egyUttműködnek, a teljesftést érintö vagy
azt befolyásoló körülményekr61 egymást a tidomásszerzést követően lialadéktalaniil írasban is
tajékoztatják. A teljesítés során felmerülő esetleges vitáilcat elsödlegesen egymás közötti egyeztetéssel,
és peren kívüli egyezséggel rendezik. Felek megállapodnak abbm, hogy amennyiben jelen szerzödés
valamely része vagy egésze részben vagy egészben semmis vagy érvénytelen, akkor a szerzfidés semmis
vagy érvénytelen részei a Felek jelen szerzSdésben regzitett akaratához legközelebb áltó jogszerű
formában hatályosul és érvényesül. Ajelen szerződés semmisséggel vagy érvénytelenséggel nem érintett
részeinek érvényét és hatályát az érvénytelenség és semmisség nem érmti, azok érvényesek és
hatályosak.

13. Felek kijelentik ismert elöttuk, hogy a szerződés Földhivatali benyújtásához csatolni kell NAV B400
nyomtatványt, amelynek kitöltéséért felelősséggel tartoznak.

14. Felek jelen szerződés aláfrásával kifejezett ho2zájirulásukat adják ahhoz, hogy az eljáró ügyvéd a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséröl és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI törvény rendelkezései alapján mind az Eladó, mind a Vevök okiratairól fénymásolatot
készítsen és azokban rogzített adataikat a szerződéssel együtt kezelje.

15 Felek ajelen szerződés aláfrásával tmúsítják, hogy őket az eljáró ugyvédi iroda képviseloje a pénzmosás
megelözésérol és megakadályozásáról szóló MOK szabályzat (a továbbiakbm: Pénzmosási Szabályzat)
rendelkezéseivel összhangban, annak megfelelöen azonosította. Felek és az eljáró ügyvédi íroda
képviseloje kijelentik, hogy ajelen szerződés a Pénzmosási Szabályzat III.4. pontja alapján megkövetelt,
a Pénzmosási S^abályzat I. számú mellékletében foglalt nyomtatványon található adatokat tartalmazza.
A Felek a jelen szerződés aláirásával - a jogügyletek biztonságának elösegítésével, valamint az
elektronikus aláírás használatával és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 2/2007. (XI. 19.) számú
MÜK szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 3. 1. d) pontjának megfelelBen - tanúsítják továbbá, hogy
az eljáró ügyvédi iroda képviselője tajékoztatta a Feleket a személyazonosság ellenörzés céljáróÍ,
módjáról és tartalmáról, az ügyvédi közreműkfldés megtagadásának kötelez é éről, a Szabályzat 15.

4 ^^hFI°a
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pont)ában megjelölt bejelentési kötelezettségr61, valammt az ellenőrzés során megismert adatok
kezeléséről.

16. Felek a jelen szerződés szericesztésével, ellenjegyzésével, továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárásban
és a kapcsolódó hatósági eljárisolcban (továbbá a NAV B400-as nyomtatvány Felek kitoltésével és a
nevükben történfi aláírásával, de a NAV-os eljárásban nem) Felek nevében törtenő kitöltésével a
képviseletük ellátásával, dr. Payrich Andrást (1055 Budapest, Szt. István krt. 19. ) megbízzák és
meghatahnazzák. Az okiratszerkesztő ügyvéd a megbizást elfogadja. Felek kijelentik, Ííogy jelen
szenSdés valamennyi általuk lényegesnek tartott kérdést szabályozza, ezért azt egyben tényvázlataak is
tekintik.

A jelen szerződést - amely 9 eredeti egymással mindenben megegyezö példányban késziUt 5. s2ámozott
oldalon 16 pontból áll - az azt kötö felek elolvasták az abban foglaltakat mindeiu-e kiteriedöen megismerték,
annak tartalmít, rendelkezéseitjogkövetkezményeit közösen értetmezték, azt megértették és magukra nézve
kifejezetten elfogadták. Kijelentilt a Felek további, hogy a jelen szerzodés szövegezését egyértohnűnek és
érthetönek találjik, az akaratukat az okiratszerkesztő ügyvéd helyesen foglalta irásba, és a szerződés tartalma
nem sérti ajóhiszeműség követelményét és az nem tér el a Felek megállapodására irányadó rendelkezésektöl,
és minden tekmtetben összeegyeztethető a szeraődés tárgyával és rendeltetésével, az abban foglaltakat
indokoltnak tar^ák és ezért nünt akaratukkal mindenben megegyezőt, kényszer, és fenyegetésníentesen
szabad akaratukból jóváhagyól^ aláirták. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerzödes végrehajtásakor
maximálisan kötelesek betartani a jogszabályokat, és tartózkodni kötelesek a jogszabályok me^cerülésétöl,
amk megsértésétöl, vagy buncselekméiiy elkövetósétöl. Az okiratszerkesztfi ügyvéd ezen kioktatását
megértették és elfogadták. Felek aláírásukkal elismerik, hogy minden szerzödő fél a szeraődés eredeti
példányait átvette.

Dunavarsiny, 2015. október 08.

^ ^

Balizsné Meszinger'Tünea
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AInlfrott dr. Payrich András, mint az okiratot készitö agyvíd (1055 Budapesl, Sri. István krt 19. ) tanlisitom, hogy a felek
szcraödést eróttem sajit kezűleg írták alá, az tartalmában megfdcl a felek kinyilatkoztatotf akaratának és a hatályos
jogszab&Iyoknak, ckként a szerzfidést clIeDJegyzem.

Dunavarsány, 2015. október 08.
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TELEPÜLÉSRJENDEZÉSI SZERZÖDÉS

Amelyet egyrészrol

Dunavaisány Város Önkormányzata
2336 Dunavaisány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám:I5730875-2-I3
töraskönyvi azonosító szánia: 730875
képyiseli; Gergfaé Varga Tünde polginnester,
továbbiakban; Önkormányzat,

másrészről

Ma-Dun Investment Kft.

cimtík: 2336 Dunavarsany, Nagyvarsányi ut 79.
adószám: 24209935-2-13
azonosítók: Cg. 13-09-169771
statisztikai saSmjel: 24209935-éSlO-l 13-13
képviseli: Batízsné Meszinger Tfmea ügyvezető
a továbbiakban: a Beruházó mint kateieziettségviUdő, ffletve mint Fejlesztő,
felek együttesen emlftve: Felek,

kötöttek, az alábbi fdtételekkel:

EISzmények

1. Az ÖnkományzatKépviseia-testíUete a 57/2015. (FV. 14). számú határozatával
80 eSste a"DU1ava"án3:'az 550^5.519 hrsz-ű TókBmyékfelqrftésTteDulmánytorve a -

^^mm^^o^^d^^mMOS^^^^^&<^'^
a, faJÍSZtömegrendeIésOT a Modulus-R Bt áltel készíett te'epItésrtanuÍmtoytOTe^Tn 1/2'SlT
?VÍÍ7-2jJm^KépvKe'6^stliIcti hatírmattal. "egmdftott és;me^atto^tt"Dma^fay"VáPDS
?^^ejlesztési lconcepoióia és teleP"l^d^'i es2közri feÍnl?<sgíTata"k&zÍtés7fo1^ma5S

b) tója(°2T. "a."fej.lesEtőkeí . h°gy " érintett tertuetre vonatkozó telepdésrendezési eszközfik
KeSVÍSe^tBssaeú. v.eKleefs]Mbasyísssak egyika'apvetö feltótele, ho^az'érdekeÍfejlS^
^s^y^-^-"^^^'^

2' JekÍ-es fotymlatban vafmak"Dunavarstoy Város önkonnényzata 1 11/2014. (VI. 17.) szómű Képvisdö-
?SJ,atorate"érui!mél'm me8indft°t' D^varsány Város" telepalésrendez&T"esASk
felUvizsgálatíra irányuló telepttléstervezési munkák, melyeket ̂ ÜrtanÍ&ÍervezaTÍaD^dT^

3' Fq^őtu^d lsaafe)lesztésselérintett Dumvar^y> 5501-5519 hrsz-ú beépftetlen terület, valamint
az 5520 hrsz-ú lit megnevezésfl iagatlanoknak:

3. 1.

Ingatlan (hrsz) Tulajdonos

5501 Ma-Dun Investment Kft.

^ -^.

Teljes terülel/
Pe'lesztési terület m2
2987

Miivelési ág

kivetttó

í ^ ^
':~^. &^:/... <.....^y .:,^^:^ ^ -í^^ .. ití^Yl^í^l^^
/ ^ergSnéVwga ge '-itr. S^Í iÁkos B>M;",'^M:;;"-.."""7ÍJ" // ^ergSnéVwga ge s-/r. S^f iAkos

polgimester 'V ift, nteUenjegyző
DunavarsányV nkormányzata

Saláisní Mesanger Tíillea
ügyvezetS

Ma-Dun Investment Kft.



5502

5503

5504

5505

5506

5507

5508

5509

5510

5511

5512

5513

5514

5515

5516

5517

5518

5519

5520

Ma-DunInvestmentKft. 2405

Ma-Dun Investment Kft 549

Ma-Dun Investment Kft. 556

Ma-Dun Investment Kft. 562

Ma-DunInvestmentKft. 568

Ma-Dun Investment Kft. 567

Ma-Dun Investment Kft. 558

Ma-Dun Investment Kft. 549

Ma-DunInvestmentKft. 540

Ma-Dun Investment Kft. 531

Ma-DunInvestmentjKft, 522

Ma-DunInvestmentRft. 540

Ma-Dun Investment Kft. 531

Ma-Dun Investment Rft. 525

Ma-DunInvestmentKft. 508

Ma-DunInvestmentKft. 549

Ma-Dun Investment Kft. 587

Ma-DunInvestmentKft, 1494

Ma-Dun Investaent Kft. 3142

kivett beépfteüen terillet

kivett beépftetíen terillet

kivett beépfteüen terillet

kivett beépítetlen terulet

kivett beépi teden tCTBIet

kivett beépítetlen terfllet

kivett beépítetlen terület

kivett beépltetlen terfüet

kivett beépíteüen terillet

kivett beéptetíen terillet

kivett beépífsüea terület

Idvett beépltetíen teifllet

kivett beépítetlen terület

Idvett beépitetíen terillet

kivett beépltetíen terfllet

kivett beépftetlen terillet

kivett beépítetíen tertllet

kivett beépltetlen teriilet

kivett út

3.2. A fenti ingatlanok (tovibbiakbm: Ingatlan) hatalyos, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjai jelen
megállapodás 1. számú mellékletet képezik.

A szerafidés célja

4. A fejlesztési teriileten, az 550 1-5520 hrsz-u terUleten a Fejlesztó a területre vonadiozó teIepMésrendezési
tervmódositís jóvihagyása utan az önkonninyzattal elözetesen egyeztetett fejlesztést, beruházást kívin
megvalósftmi a telepflléstervezési munkák befejeztével rendelettel elfogadott Épltési Szabályzat és
Szabályozási Teivek (a továbbiakban; SZT) alapján.

.

^03^
J" ^- '%
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'Gergffné Varga

f.:$...^....^ - ^Mitótó^a
<fr., 'gyiÁkos
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5~^^^^^^^s^_l^^m^^_^^
telepü)^de^^tukTa"fajTesu2tS^/'^\^o^h3^>§^l^

.̂

ffi''S???S'.SS?°^^"^
teS:^JlTsS'S!s\SlS^am^lffd ésével az öllkomte^

A szenSdés tárgya

6-^^^a^SS^'^^ése. an.e^s^e^a^
A terflletrendezíssel kapcsolatos feladatok

"

"

ési telekingatlanok száma: 22 db telek. ~ ~~' ~
- a prognosztizált max. építhet6 lakó- ill. ttdüKiegységek' sz&na: 44 db.

'.

?^SSi^]s;a^i^zTO =^->^^PU^SsajátosjogintéanényekraÍ szóló 3MróoÍ2. ''OT~8TKo^^teÍ^ ;^Tm.lw^s
partierség^^^^o'26^bui;^ze8&t&°nn" rendelet VI' fejezete és az önko"nány2at

''' ái^?ő-VTjltos;a yé!emiTzé"eIiáris. sorin- a véleményerfk és az Önkormfayzat réstóröl

^...^'
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^rtbmmnek^köveftezmfayét a Fejlesztö viseli, seniminemű kártéritési igénnyd nem lép fel az
szeiübea.

"- Az.ön!m"ányzat_l'ötdezettséget vállal ma- hosy a Jogszabilyoknak, mis hatósági elölrfsoknak
hmaSb/SLt^érése érdekében a~terveávc1' ^^kkar"^^1":

"'. ̂_ÖAOmfa^tkötekzettséeet véllal-.hosyaz ületókes hatóságokjóváhagyisával elkészüh - testtileti
döntósre^ésmT^alkatouui - telepfllésrendezési terveket a2"azok tódaróteiét'kö'^'en'to^n'tó

5-testületi ülésea a Képviselő-testfllet elé terjeszti, és megtírgyalja.

SZT módosítás utáni feladatok

15' A_Felek eBwteseDrögzfti1''hogy az SZT módosításáiól szfilé rendelet hatflyba lépését k6vet6en
kezdhetö el a fejlesztési cél tényleges kialakitísa.

A tervezett távlati fejlesztések

".L^duDa^a"á°yl,, és_nlal°áláa.TOnatk°zó. teriuete!c bár omuó tórigazgatási egységdcet . IkotaA a
FeJIeszrórés?_r6l. az m^mfeJles2tés é^ingatlmhasznosítás sorin w'eB^gS'ké^emel^mitón l
fejlesztésmrán pl: a^aanfivesltés is csak fey valősftható meg a me^hWíSteí^SkomÁaú. 'A
fejlesztósek megkezdése, illtíve a fejlesztfai Uemek időtaitenai ^ntosan"nT°me(te&o'SS
mtíto, rk da^ettaL.az.m tImpiacitoreslett6I-aka?CSOI6dó hitelezöi^korltítéCÍtoe'^

tekkalakftísok lezárultával számífliató.

16.2. Faitiek alapján az elsaütemben a 2016. évben várhatóm lerirulnak a paiceUázási és telekalakítisi
Ezt küyetően a második memben elére lithatóan 2017. évbenkeriii'sor'a"

te"d°la"DentáctóÍ előkészítésére'"és Bz ezek kiviteledietőségéhez szBkséges engedélyek bes^Se"
Afentiek lezárultával^ B hannadik ütemben megkezdödnek a ÍcBzmafaálözatok Wtüezési mmMSto?."
a közlekedesi utak, elektromos, lcözvilágitási, viz, csapadéfcvíz és szmyvizvea!téh^~stb. "ÍaÉtítós^i -
mejy,mlmkák.tm"!zette'12018-évben 2Aulnak- A negyedik és ötödik ütemben-aPgl^t6eÍKftoti a
feI*ítménye)t-l°vitdezéséllez., szia"iéBes tevdokumenticiókat, besmzi'i~siis!a^es~hU6sW"te
szakhatósági engedélyeket, ma)d elvégzi a prqjekt befejezö muntólatait, melyek'váAatóm a20M°évit
megvdósulnak, s mdyek magába foglalják az'mgaflanés fdépítmény együttes"kiaÍakÍtásMt~

16-3-A"Feitesztö_kötelezettsé8et. ''áIla!.aITa'.hoa' a.16-2- Pontbaa r>gritett fejlesztést kizárólag saiát
kBltségén^vega^el. a^fejlesztéshez kapcsolódó SZT-ben döfrt kS^erüíet~és~'kömteU" 
kialakitósának^fe^raztésének, valamennyi köttségét saját maga viseli, (gy-az ÖiAomfayzattóTse^
m°Í-sem , a,J6yaben a Jelen T"Mésben rogzítetteken ttl semmilsren jogcfmen-'nem"tamaszt
megtórfte8'Ji8é"y<Lme!y i8élly érvéllyesítós*61 a szera6dés alífrtisával a Pejreszt?kifeje2Etten Immd'

ri kUlBnBsen

a) dökészftésének,
b) terveztetésének,

c). me8éPItóséhez szükséges kUlonbBzé hatósági engedélyek beszerzésének,
d) kiviteli tervei elkészfttetésinek,
e) megépítésének,
f) smksége esetén használatbavételi engedélyek beszeizésének,
g) műszaki atadés-átvételi eljárások lefolytatisának,
h) forgalomba i dokumentáció jogszabály szerinti összeállftásínak és a hatáskörrel.

zóhatósághoztörténőbenyújtísának, ~-'""''

i^uc,., ^-Q^... ^..... lc^i^te
.

GergSné - a ^ ^ Szlligy^Ákos BalíuníMaxmger':
er -'Je ^, mint ellenjegyzö ttgyvezető

Duna j4_ Öiikormányzata Ma-DunÍiivestmentKft.
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saját költségen való viselése.

16'4'ffl^su ^^te%^A^^CT..^^^^^^^^^j^S
17' -^- - ^
ls- ̂ ss^^^s^-^16-2-^^"^

^ ^a!dtía asTbílyozéslTe"ben ki"arólyozottufakat, kflzlekedési tertleteket.
u S'ÍS^^ss^SSs"^

."

'9'2'^^letmSgtíl?°^h;S. aFejks^. áMJeleDsm"M&s2erifltvál^

^^^ni6-h^^t^T9T^^^^^^^M-w0'-

""-T^-^s.a^^ss^-^Ts
c-

.ne^apo^ ̂  ̂  a^>~. U.I^V^=^^
t^Uiím^

^GÍrgSné Varga de ̂ |<
polgánnester ̂  jeg^,

Dunavarsin 'Sj^osQjit

iÁkos
ellenjegyző
ányzata

BalássnéMesimgeilTimea
ugyvezetö

Ma-Dun Investment Kft.
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legkés6bb 2018. december31-ig a Felek által elözetesen el&gadott műszaki tervek szerint, a
Fejlesztő a fejleszt&i terflletet ellátó, ivóvíz- és szeimyvldiiózatokkal fcikailag elkéssáU"(a
^ZSéges-smlAatósá8i. e!iérfsolt. e2se° hatí"d5n kfvüns lefolyhatnak), és azoktí a-pejiesztö
feiajánlottajB ^ Onkonmanyzat tulajdoniba ajelen szerzödés 20. pon(ja szerint, akkoraFejfesztö'a
Jelen szerz&dés alaR)'á" automatikusan - mindeD twSbbi jognyilaticozat níÍküT - érv&Iyesíti a
6. 600. 000, - Pt összeg beszámitísit a 13^00. 000, - Ft összegíbe. Ha a Pejleszia 2018. decembCT3 {-
ig az elözetesen elfogadott tervek alapján nem készül el fizikailag a fejlesztési terilletet eÍIöó.
ivővíz- és szennyvldiál&rattal akkor Fejleszté kgkésSbb 2019." áecanber 31-ig~~kateles~az
Önk.onnfayzatnak 6.600 OOO, - Ft-ot megfizetni az Önkomiánymt 19. 1. pontban me^iatírozott
későbbiekben fdmeriilö költségeit alapul véve. A 2018. december 31. után fízikaiÍag'dÍs&ziÍÍO
ivóvfe- és_szeDnyvízhál6zatok kapcsán a Fejlesztő a 6.600.000,- Pt összeg beszímftására már'nem
i°S^K, rtíímtey ^m' ̂ f?."? .önlc°ml'inyzBh'ii ajelenszerzódés 19. 1. pontiábanm%jelöit
kattségek ax. ingatianokon történö felépítaények elfcészBlto utánjelenfkeznck, a másodík 6.600.000.-
Ft-os összeg az alábbi moáon kertll megfizetésre: Fejlesztő minden évj'anuir 10-ighitelt ériemi'o
módon nyilatkoratotkBteles benydjtani az Önkormányzathoz a fejlesztési terilleten addig, illetveaz
dffefi evben értékesftett ii^atlanok számiról. faen nyilafkozatot először 2017. januirl0-igkella
?S.1^01^. I'enyuJtmiia. Ezen nyilatkozatok alapjin tBrténik az ingadaaok uténjáró Osszeg, (axax.
300.000 Ft/ingatían) Fejlesztfi részéröl Önkonnányzat riszére tflrtínö megfizetesc a nyih&ozat
Í'!15S^. S^""ti évJanufc 15-iB- A második 6.600.000,- Ft, (és fgy ajelm és 19. 1. pont'szennti
13.200 -000,-Jt megfízetésének) véghatirideje 2020. december 31. Bzen id6ponüa a Fej'toszt&íekaz
eladásoktól fttggetíenü) amásodik 6.600. 000, - Pt-ot meg keU fizetnie az ÖDkonrónyzat'íésrire.'

I9.3. Felek rogzitlk azt, hogy a 19. 1. és 19.2. pontokban meghatározottak megfelelőea szolgálják az
érdekeiket, hiszen m Önkonnányzataíl a Pejleszta fejlesztései nyomán keletíc^eka tBbbÍetíadások,
és amk finTszirozásáh°z megfelelfien, ütemesen és idöben jirul hozzá a Fejleszt6. A Felek a Pfc 6:
98. § (1) bekezdése szerint a Pelek tudatosan villalják a 13.200.000,-"Ft és a 6.600.000.-" Ft
yonsümzásában - mindkét iranybm - a fehanö értékarinytalanság kockázatát, és a szeiződés 'ezen
jogcímen való megtámadásáról a Felekjelen szerz6dés aláltasíval aPtk. 6: 98. § (2) bekezdése alaoií
kifejezetten lemondanak

20. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkonnányzat kizárólag kMön megállapodással vesz tulajdonba
létesftmenyt. Amennyiben ezen jogüa'lettel kapcsolatosan, kUSn" megillapodás szeri'nt az
Önkomanyzat valamely létesftményt fail^donába veszi a 19.2. pontban feglatok nieÍÍett, mt ajelm
szetzMésben foglaltakon túlmenéen kiziiőlag térftés nélkül, azaz az ellenérték megfizetése nélkUl teheti
meg, kivéve az elkészClö ivóvíz- és szennyvízhálózatok esetében, tekintettel azok forgahni értékén
keres2tül t8rtón6 Bnkormányzati vas'ongyar^iodásra. Az Önkormányzat oldalán esetlegesen felmerillö
kozterheket (adókat vagy az ad6k módjára behajtható egyéb kötelezettségek teljesftését, valamint az Áfa
önkormányzat részéról tBrténfi felmeriilése esetén azÁfa-t) a fent megnevezett kazniüvekentúla
Fejlesztö kfiteles viselni.

21 Pejlesztö tudomásul yesa, hoB' a 8. pontban rögzftett fejlesztósi lehetBsígek megviltozhatoiak a
településrendezési eszkSzök inodosltási folyamata soran. A megalkotott rendelet szövege és mellékletei
dapján biztosftott építési elofrásokorezágos jogszabályok alapján módosulhataak. Az ilyen
módositásból ered6 nündennemű felelősségét az Önkonnányzat lcizárja, illet61eg a Fejleszt6 a
Szeizödés aláirésával feltétel nélkul és visszavonhatadanul lemond azon jogáról, liogy az
Önkormanyzattal szemben-jogc(mt61 filggetíenül - megtéritési igénnyel éljen, ha ajeím Sarfdés
alapján megalkotott rendeletek alapján biztosftott épftési eiairísok módosftására a reszletezett okok
miatt keriil sor. Pejleszt6 a Szerződés aláfrásával feltétel nélkal és visszavonhatatlanul lemond amn
Jogáról, hogy az Önkormfayzattal szemben -jogcímtöl függetlenül, fgy bele értve az utaló magMartfat
és az Etv. 30 §-a szerinti kártalmftist is - megtéritési igémiyel éljen, ha az SZT országos jogszabály
miatt megváltozüc, vagy hatályát veszti, kUIonösen ha a Fejlesztési Teralet Bvezeti besorolása vagy a
beépítési param _ egváltoznak.

.^!- s<i,

.^M..,. ^I^^-. L^..-... :..^- .. S.OtJ^..M/...tí^toj r/íL}P-i
íergoné fl7'R>^ . SdUgyiÁkos SaliisnéMesúnger Timefí ^

polg r ^-"je , mint ellenjegyző ügyvezetö
Dunav íny, V nkormányzata Ma-DunInvestment Rft.
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22"lm/FÍ'esÍ6"róua. üa"a2^pm.tban r°gzltett az.Ö"lc°""a"y^t KépvisdO-testBleto átol az 57/2015.
^i^^^bw^w^y'w~5so^55^^ú^^^^i^^^^
Smtot.m^atároz°ttt a.!'eéPft^nem'szfat teriÍlet'^dfeÍa'S^ fl^^'^S
ÍS^^M^Wel^^ww=^^^TS

22'2^PJ'^5. í'á!SÍajl8 0!ld°skodik róla-110B'a. fei.lesztés-i toulet beéP'tóse és üzemeltetése során arégészrti értekdc védelmét avonatkozojogszabáTyokaak megfeld&n'martí&Btoi^TbiS"50ran a
22\^J^^VWSlKhoey. ateulet beéptíésénél olyan mflszaki - építésztíi és kertéDitészeti -

növénytelepltöimegoIdásokataUcalmaz. mdyekilleszkednekakömyezetbT- "' '"""ijuu!sze° -

Biztosítékok

23'' ^.SL^aI'S..abban-"hT a. Feiteszt<i .a. 19-1. :' 19-2- fa 19-2. 1. Pontjiban váUalt
^^^f5_^u"s-E". SKS
^oe^^^^F^m^a^^h^'w^v^^w^s
'^SFy^f^^Si?Sl'5sa
SmTt'^^o^^v^^v&b^?0. &]^cmr=lte^^^

-es, -téritésmentese". a_. Maj°shiza esetében ~folyamatban~'Iévö'~toÍeDflÍ^s^ri^^
ten/módosftósnakmegftídöen a legtöbb telket eredményezőm'ldaÍaÍaiÍ6"úi ,
ás^E5  E?I5SY0^1?? ̂ S^S^ ^

\ feIS;^adftÍ_AZÖA(!"!Tyzat kötoiezet!séget°va1Ialm^To^"m, ^ta;"a^
S^2'1;^.8 Tlto^Fq. tesa6'-be_s2á'títás8aLra^ °eefi>tós"seÜ7met^L^IgaS
^í^r. e^é^ÍTO?mtette^^eI^?^?a^^^"e3. ^oT^
S,^LT ÖA^^t<a.csMton^f^tott~f5 ia^^
^a^mö*mnnan^átalacos. os8zc8re" CSBlckenti az m^"°to"teAel6'TelSo^rA^^^^^^^i ^^^=l^^^S^/^
^L^ÍStílk Í^ffi-%k°mfe^t~^^^r^tott'T5""a^"^
Ít^etesre*, an^^foImábuLa Fe'lcs^Í vítoott"ea"togróanra cSnt^MoSy^
másik ingatlant pedig ajelzálogjog atól felszabadftja. - ~" ~° ~ -."j°^"E|ugai, es a

23-2'Saződs. FÍLme8tí!apodm!t"abban- b°Sy. a SZEra6dés m^cötésének tényét az Étv. 30.5
beteriéseala?J&a Fqlles2tési Teriuetre -tehát a érintett Duna^müny755oTl5 5>19hSvú btí?^L^^^w^ú}rme^^cm^^'^sl^^i^^
?y"STta"fe!j%Ttík7AFqie?'a. s^
hoztíJáTtoát. ad)a-aM:OSlloroa fenti ".^tlaDok részil'rt&égére atefcpÜlé^zéíi^Z;
^^y^t^^Te^sK^^^7:^^vv^^ss ^^
megkBtése tényének ingatlan. nyilvfatartási feljegyzésének alapjául'szoliál""

Egyéb megállapodások

24' lFeJlk,ic?teie?kmagukat_"Ta'. hogy a-ielen s-'Erz6dés sikeres teljesülése énlekében folyamatosanegyüttmfflcodnek. AzegyüttmlikodéssoránJognyihtkozaMtíeÍrejogoSr 
c'u°'"-"c" IUIyT"osan

a) ̂ y,. ̂ ' a^ °055 Budapest-szt-Istvín krt-19- ̂ w^
* ... o

S f °> ':?'. 8

^i^. ^.^-..s-^^-'^" ~ía^. W... IL^iífi4?r-7
"u'É&n.r7^e'^&aw^Br"' ^^M^ÍCWr-/ liu^

polgarmes ^ ,__^ . ;, mintellenjegyző
Dunavarsfay Város Önkomitoyzata' Ma-Dun'Ín'v^taent Kft.
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27.

28.

b) <^SSSDUnavareány város ÖDkomá°^^ feU>^n,^a alapjan Ge^öné

25' tFe!ek-Sl^finBSCTme8álIapft)ák- ll°?y a fe'ieszté8i teriuet ^lyrajzi szima, terillete a Peilcsztés
z?^^^^e^^^^vépe^s'o^^^es
*toSS -a&i!aztési terilleton Iév6m8róanok megOiBl?á>;'valamm7esrf^n'^°to
x^y^\^^\&?^. ^^=?t?^"^
^^^Í^^^b^h^ewn^e^^o^~^s^^"T6^tt.
ltöte!c2ettsé8?rt. ' m,érilltikés lgy a NÍesztési teütetonkÍalakuÍó'm^tTanokTeiSTkS
^^knakme^ÖmgatTan^'^d^S^^aTSéJ'S^eS

26' A^s^i. vehk vwü3ek-_. lmB, a . Jelen. szerz6dés céÜainA megvdósítása érdekében
^X^^^^^^á^^éEesso^:ía&o^k;t^^^
s^s^ssfk m^é  :w^i^^^

A, l^^ 2Ü^M&.to^hogy.. ~wss&stekmtelte'1 a "'indenkor hatályos számviteli
S^Sk.teta^/-a, hn_sa^és?yesI^^A^n~^^^^^
LztitgesSÍOT. S^^^idm^de1to SEZSSS h^
l^CT"^^d?2'R:. -J08sz?áÍLdapián köteIeMttsé^tópezÍ:"abb<m~^gálhipcoS ^
megkBtendö szerzodés teljes mértékbaa összhangban ffljele'nSzerz6des'rendeÍkezé"se?^Í°

^dls"Jrfdés?lk°pcsoteos<,a_szerzM6 Fdek l[özti rasy vala"dy Kl rószére adandó minden
értesftes. utasftás, felhiyés. kfivetelésvagyközlés ̂ b&sbS'Wrt^t'^^s'',^
:;S.^^yoLel6M^m^^""H:ffiu"^I^'l^^^est^
kézblsltéseraetón az. Ítesített az átvétel mePWd^ "iatt, illetve-a7ostari, tesftés'd°l3emu^
^^^^^=s=^u^1^^

29~ .A"s^l?6désbőLsrf"°a?. JOgolt fa kad^ k_a Szerzfidő Felek általános,
^^a.;á!S. tertíMT1- s?'Jnak. it-. A P^~^b 'JogutóSFSn Tj^S
ÍSia sdS. egyetemleges' amenayibeD m önko"nfay^ésazeseüeges7ogutóJdormÍstotZgMZ

30. Szerzadöfaekmegállapodnak, hoffjelen megáll^odásbaa Tulajdonos által vállalt kflt
ö^^^^yss^=r^=^ws^K
hos-az I"Eatlan°k'vagy. azok e8y részéDek - l'ármilyen JogcímeD-tÖrtöi6"-'Í^iá^^
Sl-é^^!te;S. ^dfes^róketel^^tetT^no^Ttd^^
Ü^LÍWl^. ^!'^sw.. w ^l^ések"tow^^^''^^^.
tulajdonjogának átruházása, fflggetlenül az étmházásjogctoétöl.

31' ^.FgSŐ...""önkonnányzat etözetes^irtsbeU hozzájárulása nélkül a SzerzCdésben viltalt
^^^"wb lwm^szeméttyeí nem kfldl^szbeniva^tel, estete1^ete"S-, H^e
tartori!teva"aIasra. és/vaEy teIje5MsátviulaIásra von8tkoz6 megillap3tó. 'Ez"7em"'S' 'kF^
mgatlmokéitókesítésesoróntörtén6szerzödéskötésekreésT6tere ^tls"é^hSÍlalá krac'" ""'"" iü az

32- Ha"a.szerz6dés as""6d6 Felekre llivatkozik' ez masábm foglalja a Szerzfidö Fetok .
vagy szinguláris jogutódjaira való hivatkozást is.

ROS(S

?í^w.^.
/ ^ergSné ̂arga de ^v. SdÍ

polgármester '^jegyz6;mi
Dunavaisán ^íros Ö

* ..

íÁkos
llenjegyző

ányzata

Bataxsné Mesynger
ügyvezetö

Ma-Dun Investment Kft.



" ?S;a?^^="?j?:s<k. s&;_ss
.a^^^sjs^^s=^^s

34. Ajelen szerzadésten nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az Étv. szabályai az irínyadók.
35. A Felek kStolezik magukat mra, hogy az esetlegesjogviteikat Ígyekeznek Mkfa úton rendeaii.

36- ̂ a^sa^lte^^ofas w-^-

értelmezhetetíenaé, vagy érfhetetlenné válna.

37
DunavarsáDy, 2015. október 08.

Rft

. .. Íiai^..
ergSní Vhrga

^

^Ros..'
^... *'..... 7... -.

ik^S- lÁkos

polgánnester 'fj^y
Dunavaisány v

ellenjegyzö
ormínyzata

Dunavarsány, 2015. október 08.

^.^.te.^jí^;
Baláisné Meszinger Tüiwts

Ugyvezetö
Ma-Dun Investment Kft.





2.SZAMÜ MELLEKLET

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS JELZÁLOGJOG ALAPÍTÁSI SZERZÖDÉSEK
MÓDOSÍTÁSA

Amelyet egyrészről
Dunavarsány Város Önkorminyzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószim: 15730875-2-13
törzskonyvi azonosító szama: 730875
képviseli: Oergőné Vaiga Tünde polgármester
továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről

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

azonosítók: Cg. 01-09-334463
statisztikai számjele: 24209935-6810-113-13
képviseli: Nagy Károly Tibor ügyvezető
a továbbiakban: Beruházó, imnt kötelezettségvállaló, illetve Fejleszto
felek együttesen emlltve: Felek
kötottdt, az alábbi feltételekkel:

L Fe!ek..., 2015; . okt6ber 8-án "Településrendezési szerződés"-t (a továbbiafcban
Telepiilésrendezési szeraődés) kötöttek egymással, mely szerződést a jelen módosító
szerződés aláfrasával megerősjtenek, és azt a jövőben a jelen mödositó szeraödéssel
módosított tartalommal tartanak fenn maguk részére kötelezően, mely alapján a jelen
szerződésmódositás aláirásával a Felek között 2015. október 8-án megkotö'tt Jelzüog
Alapitási Szerzödés" (a továbbiakban: Jelzálog AIapífási Szeraődés) is a'jelen szerződés^
módosítás szerint módosul, melyet a Felek ajelen módosító szerződés aláíri'sával ugyancsak
megerősítenek.

2. Felek megáUapodnak abban, hogy az alábbiakra módosítják a Településrendezési szera5dés
. 16.2. pontját, hogy "Fentiek alapján az első ütemben a 2018. évben -várhatóan

lezárulnak a parcellázási és telehilakitási fotyamatok. Ezt követoen a második
iiiemben elöre láthatóan 2019. évben kerul sor a sziikséges tervdoktimentációk
előkészitésére, és az ezek kivitelezhetőségéhez szükséges engedélyek beszerzésére. A
fentiek lezárultával a harmadlk ütemben megkezdődnek a lcözmuvek és
közmuhálózatok kivitelezési munkálatai. - a közlekedési Vtak elektromos.
közvilágttási, viz, csapadékviz és szenyvizvezehezetés, stb. kiépitései - mely munkák
tervezetten 2020. évben zárulnak. A negyedik és ötödik vtenben a Fe/lesztö elkészitteti
a felépitmények kivilelezéséhez szűkséges lervdokunwntációkat, beszerzi a szükséges
hatósági és szakhatósági engedélyekel, majd elvégzi a projekt befejezö mtmkálatait,
melyek várhatóan a 2021. évig megvalósulnak, s melyek magábafoglalják az ingatlan
és felépitmény együttes kialakitásait. "

o 19. 2-1. pontjának 2. mondatát, hogy "A Felek megállapodnak abban, hogy
amennyiben a 16. 2. pontban meghatározotlahiak megfelelően legkésőbb 2020.
december 31-ig: a Felek által elözetesen elfogadott muszató lervek szerinf a Fefksztő
a feflesztési teriilelel ellátó, ivóviz és szennyvizhálózatokkal fizikailag elkeszül (a
szükséges szakhatósági eljárások ezen határidön kivűl is lefolyhainak), és azokat a
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3.

4.

6.

7.

Fejleszto felajánlolta az Onkormányzat tulajdonába a jelen szerzodés 20. pontja
szerint, avagy a terület ivó-viz-ellátásának, és szemyviz kezelésének kérdését más

hatóságilag engedélyezett módon jogszerűen megoldolta, akkor a Fejleszlő a jelen
szerződés alapján automatikusan - minden továbíi Jognyilatkozat nélkül - érvényesíti
a 6. 600. 000, - Ft összeg beszámilását a J3.200. 000, - Ft összegébe. "

. 19.2. 1. pontjának 3. mondatát, hogy "Ha a Fejleszto 2020. december 31-lg az
elözetesen elfogadott tervek alapján nem készűl el fizikailag a fejlesztési terűletet
ellátó, ivóviz és szennyviz kozművesités, aUrnr FejksztS legkésöbb 2021 december 31-
ig köteles az Onkormányzatnak 6600000- Ft-ot megfizetni az Önkormányzat 19. 1.
pontban meghatározott késöbbiekbenfelmerülő költségeit alapul véve. "

. 19. 2. 1. pontjának 4. mondatát, hogy "A 2020 december 31. után fizikcülag elkészülő
ivóvíz és szennyvíz közmuvesítés kapcsán a 6. 600 OOO, - Fí összeg beszámitására már
nemjogosult."

. 19. 2. 1. pontjának 6. mondatát, hogy "Ezen nyilatkozatot elöször 2020. jcmiiár 10-ig
kell a Fejlesztőnet benyújtania.

. 19.2. 1. pontjának S. mondatát, hogy "^ második 6600. 000, - Ft, (és igy ajelen és 19 1
pont szerinfí 13. 200. 000, - Ft megfizetésének) véghatárideje 2021. december 31.

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

. Tekpülésrendezési szerződésre hivatkozó pontjai a jelen módosltó szerzödés szerinti
tartalommal érvényesek

. a 6. pontban szereplő kielégítési jog gyakoriásának legkorábbi idöpontja 2022. január
1. napja lesz.

A j elen módosltó szerződéssel nem érintett tartalmak továbbra is érvényesek és hatályosak, és
az eredeti szerzödések ajelm módosító szerzfidéstől elválaszthatatlan egységet alkotnak, és a
módosító szerződés szerinti tartalommal értelmezendőek.

Felek a jelen módosító szerződés megszövegezésével, ellenjegyzésével és foldhivatali
benyújtásával meghatalmazzák a PAYRICH Ugyvédi Irodát (ügyintézőként dr. Payrich
András György ugyvédet), aki a jelen otírat ellenjegyzésével ezen meghatalmazást elfogadja.
Felek és okiratszerkesztő Ugyvéd ajelen okiratot, mint tényvázlatot is elfogadják.
A jelen módosító szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk és az Étv.
szabályai az irányadók.
A Felek a jelen egy lapon és 2 oldalon szereplő módosltó szerződést, mint akaratukkal
mindeaben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen 9 példánybaa írták alá, melyből 3
példány az Onkormányzatot, 2 példány a Cél megvalósitóját illet.

Dunavarsány, 2018. december 21

-:^.Q? , ,^-i. rfc^MÍ
fíergoné yargáTünite ' dr. SzllágyiAkos

polgármester. jegyző,;lfiint ellenjegyző
DunavarsmyVáros. OqKormányzata

Készítettem és ellenjegyzem Dunavarsányban, 2018. december 21
PAYRICH Ügyyédi Iroda
dr. Payrich András György ügyvéd
(KASZ szám: 36067002)
1075 Budapest, Madách Imre tér 7. III/4.
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS JELZÁLOG AL PÍTÁSJ SZERZODÍSBE'UTY
3. MÓDOSÍTÁSA WKO?r'':' . ;' T

Amelyet egyrészről
Dunavarsány Város Onkormanyzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13

töizskönyvi azonositó száma: 730875

képviseli- Gergőné Varga Tünde polgármester
továbbiakban: Önkormányzat,
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2021 JAN 2 5.

... ^l^^&M.
típró . oyu^

másrészről

Ma-Dun Investment Kft.

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

képviseli: D^EO Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Zártkörüen Működő Részvénytársaság
(szervezeti képviselő Nagy Márton)
a továbbiakban: Beruházó, mint kötelezettségvállaló, illetve Fejlesztő
felek egyűttesen említve: felek
kötottels:, az alábbi feltételekkel:

1.

2.

Felelc 2015^ október 8-án "Településrendezési szerzödés" -t (a továbbiakban:
Településrendezési szerzödés) kötöttelc egymással, mely szerződést ajelen módosító szeiződés
aláírásával megerősítenek, és azt a jövőben a jelen módosító "szerződéssel módosított
tiutalommal tartanak fenn maguk részére kötelezően, mely alapján ajelen szeiződésmódosítás
aláirásávala Felek között 2015. október 8-án megkötött "Jelzálog Alapitási Szerződés" (a
továbbiakban Jelzálog AIapjtási Szerződés) is a jelen szeiződésmódosítás szerint módosul.
melyet a Felek ajelen módositó szerződés aláírásával ugyancsak megerösítenek.
Fdeí 2018. december 21-én módositották a Településrendezési szerződést, mely módosítást
2019. október 09-én hatályon kívűl helyeztek, és helyébe uj szőveget emeltek be. Felek
megállapodnak abban, hogy a j'elen szeiződés aláírásával ezen 2019. október 09-én kelt
módosítást és így a 2015. október 8-i Telepiilésrendezési szerződést és a Jelzálog Alapitási
Szerzödést az alábbiak szerint módosítják.
Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiakra módositják a Településrendezési szeiződés

. 16. 2. pontját, hogy "Fentiek alapján az első ütemben 2021. évben várhatóan lezárulnak
a parcellázási és telekalakitási folyamatok. Ezt követően a második ütemben elöre
láthatóan 2021. évben kerül sor a szükséges tervdokumentáciok előkészüésére, és az ezek
kivitelezhetoségéhez szükséges engedélyek beszerzésére, A fentíek lezárultával a
harmadikütembenmegkezdödnekaközmüvekésközműhálózatokkivitelezésimunkálatai,
- aközlekedési utak, elektromos, lcözvilágitási, viz, csapadékviz és szennyvízelvezetés, stb.
kiépitései - mety munkák tervezetten 2022. évében zámlnak. A negyedik és ötödik
ütemben a FejlesztS elkészítteti a felépítmények kivitelezéséhez szükséges
tervdohimentációkat, beszerzi a szükséges hatósági és szakhatósági engedélyeket, majd
elvégzi a projekt bejező munkálatait, melyek várhatóan a 2023. évig megvalósulnak, s
melyek magábafoglalják az ingatlanfelépítmény együttes kialakításait."

'02UAN25.
Gef'gofié

Pólgármester
Dunavarsány Város
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4.

6.

7.

. 19. 2. 1. pontjának 2. mondatát, hogy "A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a
16. 2. pontban meghatározottahiak megfeleloen legkésőbb 2022. december 31-ig: a Felek
által előzetesen elfogadott muszaki tervek szerint aFejlesztő afejlesztési teríiletet ellátó
ivóvíz és szennyviz-hálózatoldcalfizfkailag elkészül (a szükséges szakhatóságf eljárások
ezen határidon kivűl is lefolyhatnak), és azokat a Fejleszíöfelajánlotta az Önkormányzat
tulajdonába ajelen szerződés 20. pontja szerint, módon megoldotta, akkor a Fefteszto a
jelen szerződés alapján automatikusan - minden további jognyilatkozat nélkűl -
érvényesitia 6. 600. 000, - Ft összeg beszámitását a 13. 200. 000, -Ftösszegébe."

. 19.2. 1 pontjának 3. mondatát, hogy "Ha a Fejlesztö 2022. december 31-ig az előzetesen
elfogadott tervek alapján nem készül elfizikailag afejlesztési területet ellátó ivóvíz és
szennyviz-hálózat fejlesztés. akkor Fejlesztö legkésőbb 2023. december 31-ig köteles az
önkormányzatnak 6. 600. 000, - Ft-ot megfizetni az Önkormányzat 191. pontban
meghatározott későbbiekbenfelmeriilő költségeit alapul véve. "

. 19.2. 1. pontjánalc 4. mondatát, hogy ,^4 2022. december 31. után fizikaílag elkészülő
ivóviz- és szennyviz-hálózat fejlesztés kapcsán a 6. 600. OOO,- Ft összeg beszámitására már
nemjogosult."

. 19.2. 1. pontjának 6. mondatát, hogy "?zen nyilatkozatot először 2022. január 10-igkell
a Fejlesztőnek benyújtania-

. 19.2. 1. pontjSnaSc. 8. mosdatat, liogy "A második 6. 600. 000, - Fl, (ésígyajelen 19. 1. pont
szerint 13. 200. 000, - Ft megfizetésének) véghatárideje 2023. december 31. "

Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiak szerint módositják a Jelzálog Alapitási
Szerződés

. Települési szerződésre hivatkozó pontjai ajelen módosító szerződés szerinti tartaloinmal
érvényesek

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

A jelen módosító szerződéssel nem érmtett tartalmak továbbra is érvényese és hatályosak, és
az eredeti szerződések ajelen módosító szerződéstől elválaszthatatlan egységet alkotnak, és a
módosító szerzödés szennti tartalommal értelmezendőek.

Felek a jelen módosító szerzödés megszövegezésével, ellenjegyzésével és foldhivatali
benyújtásával meghatalmazzák a PAYRICH Ugyvédi Irodát (űgyintézőként dr. Payrich
András György ügyvédet), aki ajelen okirat ellenjegyzésével ezen meghatalmazást elfogadja.
Felek és okiratszerkesztő Ugyvéd ajelen okiratot, mmt tényvázlatot is elfogadják.
A jelen módositó szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az Étv.
szabályai iráayadóak.
A Felek a jelen egy lapon és 2 oldalon szereplö módositó szerződést, mint akaratukkal
mmdenben megegyezőt, jóváhagyólag és végszerűen 9 példányban írták alá, melyből, 3
példány az Onkonnányzatot, 2 példány a Cél megvalósítóját illet.

Dunavarsány, 2021. január21.
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Készítettem és ellenjegyzem Dunavarsányban, 2021. január 21-én
PAYRICH Ügyvédi Iroda dr. Payrich András György Ügyród (KASZ szám: 36067002)
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2. MÓDOSfTÁSA

..elyet egyrészről
Dunavarsány Viros Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
törzskönyvi azonosító száma: 730875
képviseli; Gergőné Varga Tiinde polgánnester
továbbiakban: Onkormányzat,
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Ma-Dun Investment Kft.

székhely: 1089Budapest, Sárkány utca 7-9. 3. em. S.
adószám: 24209935-2-13
azonosítók: Cg. 01-09-334463
statisztikai számjele: 24209935-6810-113-13 , _, .. " ,
képviseli: NagyJíamiyTflior űgyvezető Swi\-í "K<'í>7 .e-1 U';>1
a továbbiakban: Beruházó, mint kötelezettségvillaló, illetro Fejlesztő
felek együttesen emlitve: Felek
kötöttek, az alábbi feltételekkel:
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Felek 2015. október 8-án "Telepulésrendezési szerztídés"-t (a továbbiakban: Telepűlésrendezé i
szerződés) kötöttek egymással, mely szerződést a jelai módosító szerződés aláírisával
megerősltenek, és azt ajővőben a jelen módosító szerződéssel módositott tartalommal tartanak
fenn magulc részére kötelezően, mely alapján a jelen szerződésmódosítás aliírásával a Felek
közőtt 2015. október 8-án megkötött ,Jelzálog Alapltási Szerződés" (a továbbiakban: Jelzálog
Alapitási Szeiződés) is a jelen szerződés-módositás szermt módosul, melyet a Felek a jelen
módosító szerződés aláírásával ugyancsak megerŐsítenek.
Felek 2018. december 21-én módosították a Településrendezési szerződést, mely módosítást a
jelen módosítás aláirisával hatilyon kívül helyeznek, és helyébe ajelen módosítást állitják
Pelek megállapodnak abbaa, hogy az alábbiataa módositjáfc a Telepűlésrendezési szeiződés

< 16. 2. pontját, hogy "Fentíek alapján az első ütemben a 2018. évben várhatóan
lezárulnak aparcellázási és telekalakításifolyamatok Ezt kÖvetöen a második űtemben
elöre láthatóan 2019. évben kerülsor a szűkséges tervdokumentációk előkészítésére, és
az ezek lcivitelezhetoségéhez szükséges engedétyek beszerzésére, Afentiek lezárultával
a harmadik ütemben meghezdődnek a közművek és közműhálózatok kivitelezésí

munkálatai, - a közlekedési utak, elelctromos, közvilágilási, wz, csapadélcviz és
szenyvizvezelvezetés, stb. kiépitései - mely munkák tervezetten 2020. évben zárulnak. A
negyedik és ötödik ütemben a Fejlesztö elkészitteti a felépitmények kivitelezéséhez
szükséges tervdokumentációkat, beszerzi a szükséges hatósági és szakhatósági
engedélyeket, majd elvégzi a projekt befejezo munkálatait, melyek várhatóan a 2021.
évig megvalósuhak, s melyek magába foglalfák ca ingatlan és felépítmény együttes
kialakításait."

. ^9. 2. 1. poTiijá.nakl. monda-tat^hogy "AFelekmegállapodnakabban, hogy amennyiben
c 16. 2. pontban meghatározoüahiak megfelelően legkésöbb 2020. december 31~ig: a
Felek által előzetesen elfogadott műszaki tervek szerini a Fejlesztő afejlesztési területet
ellátó, ivóviz- és szennyviz-hálózatokkal fizikailag elkészül (a szükséges szakhatósági
eljárások ezen hataridőn kívül ís lefofyhatnak), és azokat a Fejles^tő/elajánlotta az

r^f^l^. ^l^-^><s

íe'
ÍSl

Buáapeat
hlmretór7. 3/<

el: 95101 88
;95l(U96

'MÍ^:^
i'ergöné Várga Tünde dr. SzUágyiAkos

polgármester jegyző, mint ell
Dunavarsány Város Onkomi' lch

^ütíteu .. f^^UdA
'Qo'Lbl <2 .^

f'AYR
ücyvi'p

F

Asügyvéd
Budapest
6tiImreUr7. 3/4.

931 01 88
; 95101 96

Nag^gácid-Gbm- v
'wt^' DOI.T ^*i riik'iih ^eM3fi, TT/(

ügyvezetöt<

Ma-DunjfeAjaaaiKAndrás ugyvéd
ft^ -p. fí%%?ö-Íf

t-üWliOl ItinCü

5, BIÖ^St'
"h Imre tér 7. %.
951tU8> ""

.. W 01 96



Onkormányzat tulajdanába a jelen szerződés 20. pontfa szerint, módon megoldotta,
akkor a Fejlesztő a jelen szerzödés alapj'án automatikusan - miiiden további
j'ognyilatkozat nélkül - érvényesíti a 6. 600. 000, -Ft összeg beszámitását a 13. 200. 000,-
Ft összegébe."

. 19.2. 1. pontjáiiak 3. mondatát, hogy "Ha a Fe/leszto 2020. december 31-ig az
elözetesen elfogadott tervek alapján nem készül elfizikailag afejlesztési teriiletet ellátó,
ivóviz- és szennyviz-hálózatfejlesztés, a or Fejleszto legkésobb 2021 december 31-ig
köteles ax Onkonnányzatnak 6. 600. 000, - Ft-ot megfizetni az Önkormányzat 19. 1.
pontban meghatározott késöbbiekbenfelmerüÍö koltségeit alapul véve."

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

. 19.2. 1. pontjának 6. mondatát, hogy "Ezen nyilatkozatot először 2020. január 10-ig
kell a Fejlesztőnek benyújtania.

. 19. 2. 1. pontjának 8. mondatát, hogy, ^ második 6. 600. 000, - Ft, (és igy ajelen és 19. 1.
pont szerinti 13. 200. OOO, - Ft megfizetésének) véghatárideje 2021. december 31.

4. Felek megállapodnak abban, hogy az alibbiak szerint módositják a Jelzálog Alapítási SzeraSdés
. Településrendezési szerződésre hivatkozó pontjai a jelen módosító szerződés szermti

tartalommal érvényesek

. a 6. pontban szereplő kielégitési jog gyakorlásának legkorábbi időpontja 2022. január
l. napjalesz.

Ajelen módosító szeiződéssel nem érintett tartalmak továbbra is érvényesek és hatályosak, és
az eredeti szerzödések a jelen módosító szerződéstől elvilaszthatatlm egységet alkotnak, és a
módosító szerződés szerinti tartalommal értelmezendőek.
Felek a jelen módositó szerződés megszövegezésével, dlenjegyzésével és foldhivatali
bmyújtásával meghatalmazzik a PAYRJCH Ügyvédi Irodát (ugyintézőként dr. Payrich Andris
György ügyvédet), aki ajelen otírat ellenjegyzésével ezen meghatahnazást elfogadja. pelek és
okiratszerkesztö Ügyvéd ajelen okiratot, mint tényvázlatot is elfogadják.
Ajelea módosító szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az Étv. szabályai
az irányadók.
A Felek a jelen egy lapon és 2 oldalon szereplő módosító szenződést, mint akaratukkal
nrindmbm megegyezőt, jóváhagyólag és cégszeriien 9 példányban írták alá, melyből 3 példány
az Onkormányzatot, 2 példány a Cél megvalósitóját illet.

5.

6.

7.

.. - Dunavarsány, 2019. október 09.

NA(^^...... A/-J)... -:. :''^s ^
Gergöné Varga Tünde dr. Sulágyi Akos

polgánnester jegyző, mint ellenjegyző
Dunavarsány Város Onkonnányzata

Készítettem és eüenjegyzem Dunavarsányban, 2019. október 09.
PAYRICH Ügyvedi Iroda
dr. Payrich András György Ügyvéd
(KASZ szám: 36067002)
1075 Budapest, Madácli Imre tér 7. m/4.
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LEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS JELZÁLOO ALAPÍTÁSI SZERZÖDÉSEK

4. MÓDOSÍTÁSA

elyet
egyrészről
Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószia: 15730875-2. 13
töizskönyvi azonosftó száma: 730875
képviseli: Gergöné Varga Tünde polgánnester
továbbiakban: Önkorminyzat,

másrészről
Ma-Dun Investment Kft.
székhely: 1089 Budapest, Sárkány utca 7-9., 3. em. 8.
adószám: 24209935-2-13
azonosítók: Cg, 01-09-334463
statisztikai számjele: 24209935-6810-113-13
képviseli: Nagy Károly Tibor ügyvezetö
a továbliakban: Beroházó, mint kotelezettségvállaló, illetve Fejlesztő
felek egyuttesen emlitve: felek
kötöttek, az alábbi feltételekkel;

1. Felek 2015. október 8-án "Településrendezési szerződés" -t (a továbbiakban:
Településrendezési szerződés) kötöttek egymással, mely szerződést ajelen módosító szeiződés
aláírásával megerösítenek, és azt a jövőben a jelen módosító szerződéssel módosított
tartalommal tartanak fenn maguk részére kötelezően, mely alapján ajelen szeiződésmódosítás
aláirasával a Felek között 2015. október 8-án megkötött "Jelzálog AIapítási Szerzödés" (a
továbbiakban Jelzálog Alapítási Szerzödés) is a jelen szerződésmódosítás szerint módosul,
melyet a Felek ajelen módosító szerződés aláirásával ugyancsak megerősitenek.

2. Felek 2018. december 21-én módosították a Településrendezési szerződést, mely módosítást
2019. október 09-én hatályon kivül helyeztek, és helyébe új szoveget emeltek be. Felek 2021.
január 21-én a 2019. október 09-én kelt módosítást és így a 2015. október 8-i
Településrendezési szerzödést és a Jelzálog Alapítási Szerződést módositották. Felek
megállspodnalc abban, hogy ajelen szerződés aláírásával a 2021. január21-én, és 2019. október
09-én kelt módosításokat és így a 201 5. október 8-i Településreadezési szerzödést és a Jelzálog
Alapítási Szerződést az alábbiak szerint módosítják, és a 2015. október 8-i TelepHIésrendezési
szerződés és a Jelzálog Alapítási Szerzödés a jövőben kizárólag a jelen módosított tartalom
szerint érvényes és hatályos.

3. Felek megállapodnalc abban, hogy a Településrendezési szerzödést alábbiak szerint módositják
a

^ §. . aTelepu\ésrendezésiszeiződésS. pontját:"Felekrögzitik, hogyezenszerződésszámüási
alapjául létrehozható maximális fejlesztési lehetoséget veszilc célként alapul, mely a
vonattozó jogszabály alapján készSlt "Dunavarsány, az 5501-5519 hrsz-ú Tókömyék
Teíepítési tanulmányterve " dokumentáció szerint a következo:
- kialakitható épitési telekingaílanok száma 22 db telek, melybol 21 db épitésre alkalmas
épitésit
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jegyző, mint ellenjegyző

ly Város Onkormányzata

^^
Nagy Károly Tibor

ügyvezetö

Ma-Dun Investment Kft.



- prognosztizált mwc. épilhelő lakó- ill. Sdülőegységek száma: 42 db.
. 16.2. pontját, hogy "Fenliek alapján az első ütemben 2021. évben várhatóan lezárutnak

a pwcelláxási és telekalakilási folyamatok Ezl kövelően a második ülemben elSre
láthatóan 2021. évben kerülsor aszükséges iervdokumentációkelokészítésére, és az ezek
kivitelezhelSségéhez szukséges engedélyek beszerzésére. A fentiek lezárullával a
harmadik ülemben megkezdődnek a közművek és közműhálózalokkivitelezési munkálatm,
~. afwz^ekedési utak, elektromos, közvilágitási, viz, csapadékvíz és szennyvízelvezeiés, slb.
kiépilesei - mely mmkák tervezetten 2022. évében zárulnak. A negyedik és ötodik
ülemben a Fejlesztö elkészítleli a felépitmények kivitelezéséhez szükséges
tervdokumentációkat, beszerzi a szükséges hatósági és szakhatósági engedélyeket, majd
elvegzi a projekt befefező munkálataü, melyek várhatóan a 2023. évig megvalósulnak, s
melyek magábafoglalják az ingatlanfdépitmény egyuttes kialatításait"

. 19.2. 1. pontjának 2. mondatát, hogy "A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a
i, ^.\ p^tba"me8határozotlaknakmegfelel8en legkésőbb 2022. december 31-ig: aFelek
által elozetesen elfogadott műszaki tei-vek szerinta Fejlesztöa feflesstési terúleteteliátó
iww^szemlynz-halózat°wfin^uagel^^(aszukségesszakhatós^^^^^^
ezenWridönkivülislefotyhatna^. ésmokataFejlesztőfellyánlottaazőSkonMK

len szerzödés 20. pontja szerint, módon megoldolta, aktor a FejlesztSa
jelen szerződes .aj'ipjan automatíkusan - mmden további jognyilatkozat'nélkS "-
é'vé"yesiti"6-60a.OOO. -FtSsszegbeszámításátal 3. 200. 000, ^ Ftosszegébe."

* 1?;2;1 P°ntJának 3-mondatát, hogy "fía a Feflesztő 2023. december sF-igaz elozetesen
elfogadoft tervek alapján nem készul el fizikailag afejlesztési terűletet ?//áto"^fe'Z
szennyviz-hálóíatfejlesztes, jakkor_FejlesztS legkésobb 2023. december 31-iskőtelts ,
önkormanyzatnak 6. 600. 000, - Ft-ot megfizetni az Önkormányzat "19'1
meghatározott késöbbiekbenfelmerülö kühségeil alapul véve. "

' 19"2;_1" pontjanak. 4-, mondatót; ho8y. "^ 20^- december 31. után fizikailag elkészülő
ivóvíz- és szennyviz-hálózatfeflesztés kapcsán a 6. 600. OOO, - Ft osszes beszámTta'^~>'Z
nemjogosult."

* 19"2".?' PontJanak 6 mondatát hogy "Ezen nyilalkozatot először 2023. január TO-ií
aFejleszt5nekbenyujtama-"\9. '2"l. pontjának 8. mondatát, bogy"A masodik6. 60060M"-
Fh^és.. ^y a.,jfle^1, 9, 1' Pontszerint [3. 200. 000, - Ft megfizetésének) véghatándeje202'3.
december ^/. 'Telek megállapodnak abban, hogy az alábbiak szennt módnsftía"!
JelzálogAlapitásiSzerződést' ' °- ----""."""u^yaK a

. A Településrendezési szerződésre hivatkozó pontjai ajelen mődositó szeraődés
szermti tartalommal érvényesek

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

. valamemyi pontjában ahol, a Majoshiza 1301/28, 1301/39 hrsz-ú ingatianok
szerepelnek, ott a kialakításra kerillő új, Majosháza 1301/52, 1301/6T hrsz-u
ingatlanokra változik.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a közművek kiépitését követően, a Fejlesztö a megvalósuló
lakóegységek számának arányában az Önkonnányzat fejlesztésére további pénzügyi forrástfog
biztositani.

j^ ,y Ajelen módosito szerzödéssel nem én'ntett tartalmak továbbra is érvényesek és hatályosak, az
SS .^ eredeti szerzödesek a jelen módosító szerzödéstől elválaszthatatlan egységet alkotnak, ésa

3. módosító szerzödés szerinti tartalommal értelmezendőek.
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Gergon arga'^flndm dr. SulágyiÁkos

pol estéS/\^fy jegyzö, mintellenjegyző
DÚnSOaBsáiyVáros Önkormanyzata
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Nagy Károly Tibor
ugyvezetö

Ma-Dun Investment Kft.
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A.. FeIelca jden e8y. lapon és 3 oldalon szereplő módosító szeraődést, mint akaratukkal
^megegyezöt, jóváhagyólag és végszerűen 9 példinyban írták ató, melybö], 3

' az Onkonnányzatot, 2 példánya Cél megvalósítóját iUet.

Dunavarsán '021. ofetájaer 1 5.

f

Gergöne gaTüijf^/ dr. Sulágyi Ákos
polgánnestert^-''' jegyző, mint ellenjegyző

. yáros-Oakornsí
Í Pén^tiSyl ^"'nj^j;?^ ';

^. -..GV....:. :.^.. L.^..,.^.?7^

teÁf Ntó'Ű
"Siv'" "'..M.. _J

Nagy Károly Tibor

ügyvezető
Ma-Dun Investment Kft.

Készítettem és ellenjegyzem Dunavarsányban, 2021. október 15-én
dr. Payrich András György Ugyvéd
(KASZ szám: 36067002)
PAYRICH Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Tukory utca 3.
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3. SZAMO MELLÉKLET

Elektronikusan aláírta

Dr. Payrlch András György

PAYRICH
ÜGYVÉDIIRODA US&

TeL: 1/9510188 Fax: 1/9510196 e-mail: iroda@payrich. hu
1072 Budapest, Akácfa utca 41. Postacím: 1242 Bp. Pf: 279

'. -í .

Dunavarsány Város Onkormányzata

Dunavarsán

Kossuth Lajos utca 18.
2336

Gergöné Varga Tünde Polgármester Asszony

Keresztesi Balázs Alpolgármester Ur

dr. Szilágyi Akos Andor Jegyző Ur
reszére

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Alpolgármester Ur! Tisztelt Jegyző Ur'

A Ma-Dun Investment Kft. képviseletében eljárva az alábbiakban kérem a segítő támogatásukat.

Dunavarsány Város Onkormányzatával az általam képviselt Ma-Dun Investment Kft. 2015.
október 8-án Településrendezési Szerzödést és Jelzálog Alapítási Szerződést kötött.

Az elmúlt két évben többek között elvégeztük a telekcsoportok újra osztását a célból, hogy
minden építötelekre a HESZ alapján egyrészről a megfelelö számú épület, másrészröl az épület
lakóépületként legyen ráépíthetö.

A Településrendezési Szerzödésekben foglaltaknak megfelelöen elvégeztük mind az elektromos,
mind az ivó- és szennyvíz-közmű terveztetését. A végleges áramközmü tó körüli kivitelezése és
hálózatba történő bekapcsolása a dunavarsányi szakaszon már elkészült, a majosházi rész
vonatkozásában pedig a megvalósítás már folyamatban van.

Az ivóvíz- és szennyvízgerincek terveztetése után az engedélyeztetési eljárásokhoz szükséges, a
gerincek nyomvonalainak szolgalmi- és tulajdonosi hozzajárulásai kapcsán a Dunavarsány
külterület 0105/25. hrsz. vonatkozásában sajnos előre nem tervezhetö akadályba ütköztünk. A
Dunavarsány 0105/25. hrsz. alatti telekingatlan tulajdonosával előzetes megállapodásunk szerint
a gerincvezetékekkel kapcsolatos tulajdonosi hozzájámlásért, illetve az ingatlama történö
vezetékszolgalmi jogok bejegyzéséért, mind az ivóvíz-, mind a szennyvíz gerincünkre a
tulajdonában lévö Brandon strand közmüvesíthetösége miatt, vízi közmű rácsatlakozási pontokat
terveztettünk. A vízi közmű terveink eszermt készültek el.

A tulajdonosi hozzájárulást, illetve a vezetékekre vonatkozó szolgalmi jog bejegyzéséhez
szükséges engedélyt a fentiek ellenére a 0105/25 hrsz-ű telekingatlan kapcsán azóta sem kaptuk
meg. Egyrészröl azért mert a D.v. 0105/25 hrsz. -ü telekingatlan Dunavarsány Város
Onkormányzatnak történö átadása már folyamatban van a Földhivatnál, és ezért az
Onkonnányzat már nem fogadhatná el a régi tulajdonos szolgalmi jogi bejegyzésére való
nyilatkozatát, hiszen a vonatkozó területet szerzödésben már lekötötte a régi tulajdonos,
másrészrol azért nem mert az új tulajdonos (azaz az Onkomiányzat) azért nem adhat még
engedélyt, mert a tulajdonjog átszállását telekalakításnak kell megelöznie, melyhez azonban egy



PAYRICH
ÜGYVÉDI IRODA

Tel. : 1/9510188 Fax: 1/9510196 e-maü: iroda@payrich. hu
1072 Budapest, Akácfa utca 41. Postacím: 1242 Bp. Pf: 279

elözetes szakhatósági eljárás lefolytatása szükséges, melyet azonban a régi tulajdonos nem
indított meg - azóta sem. A megállapodás nem teljesítésére a továbbiakban már indokolást sem
kaptunk.

Közel 9 hónap időveszteség után a nyomvonalakat újra terveztük, úgy, hogy azok elkerülhessék a
D.v. 0105/25 hrsz. -t. A tulajdonosi hozzajárulások és a szolgalmi joggal kapcsolatos engedélyek
a Petőfi Sporthorgász Egyesület elnökének Szegedi László Omak a tájékoztatása alapján az
Egyesület közgyűlésén keresztül pedig lassan elérhetövé válnak.

A Ma-Dun Investment Kft. az elöbbiekben vázoltak alapján az előzetes terveknek megfelelő
ütemezéssel végezte a Településrendezési Szerződésben vállalt fejlesztéseit, azonban a 0105/25
hrsz-el kapcsolatban - előre nem kalkulálható - kialakult helyzet kapcsán, nem tudott végezni a
közművesítéssel a Településrendezési Szerzödésben rögzített határidőig: 2022. december 31-ig.

A víziközművek engedélyeztetési, illetve kivitelezési folyamata a fentiekben vázoltak alapján
azonban végre folytatódhat, ezen folyamatok zárása így 2023-ban megtörténhet, s a közművek
tulajdonjogainak, mint vagyonelemeknek az átadása a vonatkozó Településrendezési
Szerzödésünk szerint így akár már 2024-ben megvalósulhat. A fejlesztésekhez szükséges
forrasok rendelkezésre állnak, ugyanakkor a jelenleg folyamatosan változó piaci körülmények
kapcsán (az elszabaduló infláció mértéke, változó természeti kömyezet, etc. ) tisztelettel kérjük
azt, hogy szíveskedjenek hozzajárulni ahhoz, hogy a határidőket további három évvel
kitolhassuk.

Kérjük, a fejlesztések folytathatósága érdekében, a lehető legkorábbi képviselö-testületi ülésre
szíveskedjenek jelen témát napirendre tüzni, hogy az e körben jelenleg fennálló bizonytalan
helyzet (a jelenlegi szerzödésünk 2022. 12.30-ig hatályos) feloldásra kerülhessen, és igy a
beruházások mihamarabb folytatódhassanak.

Az eddigi támogató hozzáállásukat köszönve várom szíves válaszukat.

Budapest, 2022. október 29.

Tisztelettel,

dr. Payrich András
Ugyvéd



4. SZ. MELLÉKLET

TELEPULESRENDEZESI ÉS JELZÁLOG ALAPÍTÁSI SZERZÖDÉSEK
5. MÖDOSlTÁSA

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

másrészről

Ma-Dun Investment Kft.

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

1. Felek 2015. október 8-án "Településrendezési szerződés" -t (a továbbiakban:
Településrendezési szerződés) kötöttek egymással, mely szerződést ajelen módosító szerződés
aláírásával megerösítenek, és azt a jövőben a jelen módosító szerződéssel módosított
tartalommal tartanak fenn maguk részére kötelezően, mely alapján ajelen szerzödésmódositás
aláírásával a Felek között 2015. október 8-án megkötött "Jelzálog Alapítási Szerződés" (a
továbbiakban Jelzálog Alapítási Szerződés) is a jelen szerződésmódosítás szerint módosul,
melyet a Felek ajelen módosító szerződés aláírásával ugyancsak megerősítenek.

2. Felek 2018. december 21-én módosították a Településrendezési szerződést, mely módosítást
2019. október 09-én hatályon kívül helyeztek, és helyébe új szöveget emeltek be. Felek 2021.
január 21-én a 2019. október 09-én kelt módosítást és így a 2015. október 8-i
Településrendezési szerződést és a Jelzálog Alapftási Szerződést módosították. Felek
megállapodnakabban, hogyajelenszerződésaláírásávala2021. okt6ber 15-én, a2021. január
21-én, és 2019. október 09-én kelt módosításokat és ígya2015. október 8-i Településrendezési
szerződést és a Jelzálog Alapítási Szerződést az alábbiak szerint módosítják, ésa 2015. október
8-i Településrendezési szerződés és a Jelzálog Alapítási Szerződés a határidők szempontjából
ajövőben kizárólag ajelen módositott tartalom szerint érvényes és hatályos.

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

* 16. 2. pontját, hogy "Fentiek alapján az első űtemben 2021. évben várhatóan lezárulnak
a parcellázási és telekalakitási folyamatok. Ezt követöen a második űtemben előre
láthatóan 2023. évben kerül sor a szükséges tervdokumentációk előkészítésére, és az ezek
kivitelezhetőségéhez szükséges engedélyek beszerzésére. A fentiek lezárultával a
hannadik ütemben megkezdödnek a közművek és közműhálózatok kivitelezési munkálatai,
- a közlekedési utak, elektromos, közvilágitási, viz, csapadékciz és szennyvízelvezetés, stb.

Gergoné Varga Tünde dr. SylágyiAkos
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kiépitései - mely munkák tervezetten 2024. évében zárulnak A negyedik és ötödik
ütemben a Fejlesztő elkészítteti a felépítmények kivitelezéséhez szükséges
tervchkumentációkat, beszerzi a szükséges hatósági és szakhatósági engedélyeket, majd
elvégzi a projekt befejező munkálatait, melyek várhatóan a 2025. évig megvalósulnak, s
melyek magába foglalják az ingatlan felépítmény együttes kialakításait."

* 19.2. 1. pontjának2. mondat2íi, hogy "A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a
16. 2. pontban meghatározottaknakmegfelelően legkésőbb 2025. december 31-ig: a Felek
által előzetesen elfogadott műszaki tervek szerint a Fejlesztő afeflesztési területet ellátó
ivóviz és szennyviz-hálózatokkaljízikailag elkészül (a szükséges szakhatósági eljárások
ezen határidőn kiviil is lefolyhatnak), és azokat a Fejlesztőfelajánlotta az Őnkormányzat
tulajdonába ajelen szerződés 20. pontfa szerint, módon megoldotta, akkor a Fejlesztő a
jelen szerződés alapján automatikusan - minden további jognyilatkozat nélkül -
érvényesíti a 6. 600. 000, - Ft összeg beszámltását a 13. 200. 000, - Ft összegébe. "

. 19.2. 1 postjínak3. mondat&t, bogy "Ha a Fejlesztő 2025. december 31-igaz előzetesen
elfogadott tervek alapján nem készűl elfizikailag afeflesztési területeí ellátó ivóvíz és
szennyviz-hálózat fejlesztés, akkor Fejlesztő legkésöbb 2026. december 31-ig köteles az
önkormányzatnak 6. 600. 000, - Ft-ot megfizetni az Onkormányzat 19. 1. pontban
meghatározott későbbiekbenfelmerülö költségeit alapul véve. "

. 19.2. 1. pontjának 4. mondatát, hogy , ^4 2025. december 31. után fizikailag elkészülö
ivóvíz- és szennyvíz-hálózat feflesztés kapcsán a6. 600. 000, - Ft összeg beszámítására már
nemjogosult."

. 19.2. 1. pontjának 6. mondatát, hogy "?zen nyilatkozatot először 2026. január 10-ig kell
a Fejlesztőnek benyújtania-"

. l9.2. l. pontjanakS. mondsttat, bogy"Amásodik6.600. 000, -Ft, (ésígyajelen 19. 1. pont
szerint 13. 200. 000, - Ft megfizetésének) véghatárideje 2027. december 31."

Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiak szerint módosítják a Jelzálog Alapitási
Szerződést

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

. a 6. pontban szereplő kielégítési jog gyakoriásának legkorábbi időpontja 2028.
január 1. napja lesz.

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

4. Felek megállapodnak abban, hogy valamennyi közmű kiépftését és a közműszolgáltatás
megkezdését követően, a Fejlesztő a megvalósuló lakóegységek számának arányában az
Onkormányzat fejlesztésére további 750. 000, - Ft, azaz hétszázötven-ezer forint összegű
pénzügyi forrást fog biztosítani azzal, hogy az időközben történt telekszám csökkenés (1 db)
miatt a Fejlesztő nem tart igényt 600.000,- Ft-al csökkenteni a 13.200.000,- Ft-os (azaz
300.000,- Ft-al a 6. 600.000,- Ft-os) összeget

5. Ajelen módosító szerződéssel nem érintett tartalmak továbbra is érvényesek és hatályosak, az
eredeti szerzödések a jelen módosító szerződéstől elválaszthatatlan egységet alkotnak, és a
módosító szerződés szerinti tartalommal értelmezendőek.

6. Felek a jelen módosító szerződés megszövegezésével, ellenjegyzésével és földhivatali
benyújtásával meghatalmazzák a PAYRICH Ugyvédi Irodát (ügyintézőként dr. Payrich András
György ügyvédet), aki ajelen okirat ellenjegyzésével ezen meghatalmazást elfogadja.
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7.
Felek és okiratszerkesztő Ügyvéd ajelen okiratot, mint tényvázlatot is elfogadják.

Ajelen módosító szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. ésazEtv. szabálvai
irányadóak.

A Felek a jelen egy lapon és 3 oldalon szereplő módosító szerződést, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és végszerűen 9 példányban írták alá, melybőT, 3
példány az Önkormányzatot, 2 példány a Cél megvalósitoját illet.

Dunavarsány, 2022.

Gergöné Varga Tünde dr. SzilágyiAkos
Polgármester jegyző, mint ellenjegyző
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Készítettem és ellenjegyzem Dunavarsányban, 2022. ..
dr. Payrich András György Ügyvéd
(KASZ szám: 36067002)
PAYRICH Ügyvédi Iroda
1072 Budapest, Akácfa utca 41.
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