
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  4/2010
K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án
megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat a Prekobrdo II. ütem együtt haladó tulajdonosaival Településrendezési
szerződés megkötésére, ingatlanjaik belterületbe csatolására

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:

62/2010. (II.23.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Prekobrdo II.
ütem területén a 3555/1-2, 3554/1-2, 3552, 3553, 3551/1-6, 3549, 3550, 3547/26-29,
3547/11-25, 3547/7, 3547/5, 3547/1-2, 3548, 3546, 3545, 3544, 3541/1-2, 3541/20-28,
3541/16, 3541/30-33, 3541/38-39 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan a termőföld más
célú hasznosítására és belterületbe csatolására vonatkozó eljárást megindítja a körzeti
földhivatalnál, amennyiben az összes érintett tulajdonos a Prekobrdo belterületbe csatolásával
kapcsolatosan hozott, hatályos képviselő-testületi határozatokon alapuló településrendezési
szerződést aláírta, és a földvédelmi járulék előzetesen kalkulált összegét az önkormányzat
„12001008-00173183-01200006 Polgármesteri Hivatal Budakalász Prekoberdo Rendezés”
számú számlájára már befizette, a Földhivatal felé az Önkormányzat által benyújtandó
kérelem mellékleteit rendelkezésre bocsátotta, és az eseti eljárási díjat is befizette.
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
hatályos határozatokon alapuló és e határozat mellékletét képező településrendezési
szerződések aláírására, valamint a Földhivatalba benyújtandó kérelem aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: A településrendezési szerződések aláírása/átadása esetén a szerződések
tulajdonosok által történt aláírását követő ötödik munkanap, míg a földhivatali kérelem
aláírása a földvédelmi járulék teljes összegének rendelkezésre állását bizonyító heti
bankszámla kivonat kézhezvételét követő 5. munkanap, amennyiben valamennyi érintett
aláírta a településrendezési szerződést.
Melléklet: településrendezési szerződés!

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                 jegyző

A kivonat hiteléül:



Soós Ferencné



TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Tulajdonos 1 (születési neve:……, született: ……év/hó/nap, anyja
születési neve:……, személyi azonosító jele:…..), Tulajdonos 2 (születési neve:……,
született: ……év/hó/nap, anyja születési neve:……, személyi azonosító jele:…..),
Haszonélvező (születési neve:……, született: ……év/hó/nap, anyja születési neve:……,
személyi azonosító jele:…..), továbbiakban tulajdonosok,

másrészről Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. adószám:
15393661-2-13, képviseletében: Parlagi Endre polgármester) mint települési önkormányzat –
a továbbiakban: önkormányzat – között, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 30/A § (1) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel, valamint Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 354/2009.
(VII. 15.) Kt., 355/2009. (VII. 15.) Kt., 357/2009. (VII. 15.) Kt., 383/2009. (VIII. 06.) Kt.,
391/2009. (VIII. 24.) Kt. számú határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételek mellett:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tulajdonosok tulajdonát képezi a budakalászi ….
hrsz-ú, ….. m2 nagyságú, ……megnevezésű ingatlan. A tulajdonosok a 2010. január
27. napján létrejött adásvételi szerződés szerint
megtartják/megszerzik/elidegenítik/átviszik további …. m2 nagyságú terület
tulajdonjogát. (Ezen tulajdonjog-változás az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre még
nem került.) A településrendezés során figyelembe veendő területük: …… m2.

2. Tulajdonosok a jelen okirat aláírásával kijelentik, hogy a jelen településrendezési
szerződés megkötésével vállalják, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét
képező közterület-kialakítási tervben megjelölt területen, mint fejlesztési területen, az
utak kialakításához szükséges, az 1. pontban részletezett ingatlan 13,76%-nak
megfelelő nagyságú területet az önkormányzat részére térítésmentesen külön szerződés
alapján átadják.

3. A tulajdonosok kérésére és arányos költségviselésük terhére az önkormányzat
lehetőséget biztosít a HÉSZ-szel összhangban levő fejlesztések megvalósítására a
Budakalász, Prekobrdo II. területen a telekviszonyok rendezésére és
megváltoztatására, azaz a 80 db építési telek egyidejű kialakítására a Vetület-Geo Kft.
által 2010. január 29-én kiadott településrendezési megosztási vázlat szerint, amelyet a
tulajdonosok elfogadnak és aláírásukkal látnak el.

4. A tulajdonosok fejlesztési terveivel összhangban a felek megállapodnak abban, hogy:
4.1. az érintettek egymás közötti tulajdoni viszonyait rendeő telekrendezési

megállapodást, valamint az ahhoz szükséges és a Szentendrei Földhivatal által
záradékolt változási vázrajzot saját költségükön elkészíttetik.

4.2. a Budakalász, Prekobrdo II. terület belterületbe vonásával kapcsolatos
dokumentációt ….. napjáig elkészíttetik és azt az önkormányzat rendelkezésére
bocsátják.

4.3. a terület lakóövezetté történő átminősítésének, valamint
művelésiág-változásának engedélyezéséhez szükséges dokumentációt a saját
költségükön elkészíttetik és az illetékes hatóságoknál a szükséges eljárást
megindítják. Az érintett tulajdonosokat terheli a terület közművesítésének (víz,



villany, gáz és csatorna), valamint a földterület művelésből való kivonásának
valamennyi – beleértve a földvédelmi eljárási díjat és földvédelmi járulékot is –
költsége.

4.4. a tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a földvédelmi járulék rájuk
eső ….. Ft összegét Budakalász Város Önkormányzat
„12001008-00173183-01200006 Polgármesteri Hivatal Budakalász Prekobrdo
Rendezés” számú számlájára jelen szerződés megkötésével egyidejűleg
befizetik. A tulajdonosok tudomásul veszik, hogy amennyiben a földvédelmi
járulék arányos részét a fenti határidőben nem fizetik meg, az önkormányzat
nem kezdeményezi a termőföld művelésből történő kivonását a földhivatal felé.

4.5. a szerződő felek már most megállapodnak abban, hogy a jelenleg hatályos
Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) pontosan körülírt közterületek
kialakításához szükséges ingatlanokat az önkormányzat tulajdonába, per-,
teher- és igénymentesen, térítés kikötése nélkül, a telekrendezési
megállapodásban részletezettek szerint átadják. A tulajdonosok tudomásul
veszik, hogy az önkormányzat a kiszolgáló utak kiépítését a saját
pénzeszközeiből nem vállalja. Az utak kiépítése a tulajdonosok feladata.

4.6. Budakalász Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a
tulajdonosok kezdeményezésére az általuk elkészített dokumentáció alapján,
annak átvételét követő 15 napon belül megindítja a településrendezési eljárást.

5. A tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés alapján készülő
területrendezés műszaki terveit Budakalász Város Önkormányzata főépítészével és a
Polgármesteri Hivatallal egyeztetni kell.

6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében
a tulajdonosok által megvalósítani kívánt fejlesztés és ahhoz kapcsolódó járulékos
beruházások előkészítése, engedélyeztetése és kivitelezése során a jóhiszeműség elvét
szem előtt tartva egymással együttműködnek.

7. Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi
előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további
információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további
intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés rendelkezései alapján
szükségesnek lehetnek a jelen szerződés céljainak teljesülséhez.

8. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is.
9. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik tekintetében azok

jogszerű és szerződésszerű teljesítéséért szavatosságot vállalnak a Polgári
Törvénykönyvnek a szavatossági felelősségre vonatkozó általános szabályai szerint.

10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése érdekében a településrendezési kötelezettség tényét
Budakalász Város Önkormányzata jegyzőjének megkeresésére a szerződés
megküldésével egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásba az Ét. 30/A § (4) bekezdése
alapján, az 1. pontban megjelölt ingatlanra feljegyezzék.

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

12. Jelen szerződés kizárólag írásban, az összes szerződő fél közös megegyezése alapján
módosítható.

13. Felek kijelenti, hogy ügyleti képességük nem kizárt és nem korlátozott.
14. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a telekalakítási megosztási vázlat.



Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak és egyetértő közös
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budakalász, 2010. február 25.

……………
Tulajdonos/érintett

…………..
Tulajdonos/érintett

…………………
Parlagi Endre polgármester

Budakalász Város
Önkormányzata képviseletében

Előttünk, mint tanúk előtt:

1………………………….  2…………………………


