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Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
március 2-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat döntéshozatalra a KMOP-5.2.1/B – „Pest megyei
településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest
megyében” pályázat hiánypótlásával kapcsolatosan

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

110/2010. (III.02.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pest
Megyei településközpontok Fejlesztése – Integrált
településfejlesztés Pest Megyében” (kódszám:
KMOP-2009-5.2.1/B) című pályázat kapcsán a
Budakalász-Szentistvántelep (Szent István) Plébániával kötendő - a
határozat mellékletét képező - szerződéseket az ott rögzített
tartalommal elfogadja, azzal egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
tulajdonjoggal kapcsolatos szerződés és a pályázat
eredményeképpen megvalósuló közösségi ház működtetésére, az
egyház tulajdonát képező földterület ingyenes használatára
vonatkozó szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



1. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről
Budakalász-Szentistvántelep (Szent István) Plébánia (2011. Budakalász, Széchenyi u. 51.) képviseli: Kálmán József
plébános), a továbbiakban: Plébánia, másrészről
Budakalász Város Önkormányzata (2011. Budakalász, Petőfi tér 1., képviseli Parlagi Endre polgármester), a továbbiakban:
Önkormányzat
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A Plébánia kizárólagos tulajdonát képezi a Budakalász belterület 873 hrsz. alatt felvett „kivett lakóház és udvar”
megnevezésű, 2305 m2 alapterületű ingatlan. A Plébánia azonos az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett „Római
Katolikus Egyházközség Budakalász” tulajdonossal. A Plébánia, mint jogi személy igazolása a Plébánia feladata.

2. Budakalász Város Önkormányzata a Funkcióbővítő Település Rehabilitációra KMOP-2009 - 5.2.1/B azonosító
számú pályázatot nyújtott be közösségi ház építése céljából.

3. A 2. pontban leírt pályázat nyertes elbírálása esetén megvalósul a Plébánia kizárólagos tulajdonát képező, 1.
pontban leírt ingatlanon a „közösségi ház építése” projektelem, amelynek részletes terveit a Plébánia elkészíttette.
Az Önkormányzat a Plébániát a pályázat feltételrendszeréről részletesen tájékoztatta, a kiírás egy példányát a
Plébánia rendelkezésére bocsátja. A pályázati feltételeket a Plébánia magára nézve elfogadja a projektelem
megvalósulása érdekében. Ezen pontban részletezett beruházások elvégzéséhez a Plébánia, mint az ingatlan
tulajdonosa jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. 

4. A Plébánia kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett, 3. pontban leírt értéknövelő – az Önkormányzat
tulajdonát képező - beruházások befejezésétől számított öt évig terjedő határozott időtartamon belül - a felek által
előzetesen egyeztetett időtartamra és módon - Budakalász Város Önkormányzata rendelkezésére bocsátja az
esetlegesen megrendezendő kulturális rendezvények helyszíneként az 1. pontban leírt ingatlant. A projektelem
befejezésének kezdő időpontja – ha a pályázat kiírója, vagy kiírása másként nem rendelkezik - a jogerős
használatbavételi engedély megszerzésétől számítódik.

5. A Plébánia kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pontban leírt beruházás keretében megvalósuló közösségi házat
funkciójának megfelelően a beruházás befejezésétől számított legkevesebb öt évig fenntartja, vagyis funkcióját
nem változtatja meg. A projektelem befejezésének kezdő időpontja – ha a pályázat kiírója, vagy kiírása másként
nem rendelkezik - a jogerős használatbavételi engedély megszerzésétől számítódik.

6. Amennyiben a pályázaton a projekt, avagy a közösségi ház építése projektelem nem nyer támogatást, jelen
megállapodás hatályát veszti. Az Önkormányzat a közösségi ház megvalósítására ezen pályázaton kívül nem
köteles és nem kötelezhető.

7. Ezen jogügylet megkötésére Funkcióbővítő Település Rehabilitáció pályázati kiírása felek által ismert, vonatkozó
kritériumai alapján kerül sor. Jelen megállapodás érvényességéhez az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
jóváhagyása szükséges, amely jóváhagyás megszerzése a plébánia feladata. A jelen megállapodás egy példánya
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye irattárába kerül.

8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a jelen megállapodás aláírásakor hatályos Ptk., valamint
a jelen megállapodás aláírásakor hatályos jogszabályok értelemszerűen irányadóak.

9. A felek a megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, és jóváhagyólag írták alá.

Budakalász, 2010. március 1.

Budakalász-Szentistvántelep (Szent István) Plébánia    Budakalász Város Önkormányzata
Kálmán József Plébános           Parlagi Endre polgármester



2. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről
Budakalász-Szentistvántelep (Szent István) Plébánia (2011. Budakalász, Széchenyi u. 51) képviseli: Kálmán József
plébános), a továbbiakban: Plébánia, másrészről
Budakalász Város Önkormányzata (2011. Budakalász, Petőfi tér 1., képviseli Parlagi Endre polgármester), a továbbiakban:
Önkormányzat
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

10. A Plébánia kizárólagos tulajdonát képezi a Budakalász belterület 873 hrsz. alatt felvett „kivett lakóház és udvar”
megnevezésű, 2305 m2 alapterületű ingatlan. A Plébánia azonos az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett „Római
Katolikus Egyházközség Budakalász” tulajdonossal. A Plébánia, mint jogi személy igazolása a Plébánia feladata.

11. Budakalász Város Önkormányzata a Funkcióbővítő Település Rehabilitációra KMOP-2009 - 5.2.1/B azonosító
számú pályázatot nyújtott be közösségi ház építése céljából.

12. A 2. pontban leírt pályázat nyertes elbírálása esetén megvalósul a Plébánia kizárólagos tulajdonát képező, 1.
pontban leírt ingatlanon a „közösségi ház építése” projektelem, amelynek részletes terveit a Plébánia elkészíttette.
Az Önkormányzat a Plébániát a pályázat feltételrendszeréről részletesen tájékoztatta, a kiírás egy példányát a
Plébánia rendelkezésére bocsátja. A pályázati feltételeket a Plébánia magára nézve elfogadja a projektelem
megvalósulása érdekében. Ezen pontban részletezett beruházások elvégzéséhez a Plébánia, mint az ingatlan
tulajdonosa jelen Megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. 

13. A Plébánia kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett, 3. pontban leírt értéknövelő – az Önkormányzat
tulajdonát képező - beruházások befejezésétől számított öt évig terjedő határozott időtartamon belül - a felek által
előzetesen egyeztetett időtartamra és módon - Budakalász Város Önkormányzata rendelkezésére bocsátja az
esetlegesen megrendezendő kulturális rendezvények helyszíneként az 1. pontban leírt ingatlant. A projektelem
befejezésének kezdő időpontja – ha a pályázat kiírója, vagy kiírása másként nem rendelkezik - a jogerős
használatbavételi engedély megszerzésétől számítódik.

14. A Plébánia kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pontban leírt beruházás keretében megvalósuló közösségi házat
funkciójának megfelelően a beruházás befejezésétől számított legkevesebb öt évig fenntartja, vagyis funkcióját
nem változtatja meg. A projektelem befejezésének kezdő időpontja – ha a pályázat kiírója, vagy kiírása másként
nem rendelkezik - a jogerős használatbavételi engedély megszerzésétől számítódik.

15. Amennyiben a pályázaton a projekt, avagy a közösségi ház építése projektelem nem nyer támogatást, jelen
megállapodás hatályát veszti. Az Önkormányzat a közösségi ház megvalósítására ezen pályázaton kívül nem
köteles és nem kötelezhető.

16. Ezen jogügylet megkötésére Funkcióbővítő Település Rehabilitáció pályázati kiírása felek által ismert, vonatkozó
kritériumai alapján kerül sor. Jelen megállapodás érvényességéhez az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
jóváhagyása szükséges, amely jóváhagyás megszerzése a plébánia feladata. A jelen megállapodás egy példánya
a Főegyházmegyei jóváhagyás esetén az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye irattárába kerül.

17. A felek megállapodnak abban, hogy a megépített közösségi ház az 5. pontban meghatározottak szerinti
befejezettséget (ötéves fenntartási időszak lejártát) követően 30 napon belül térítésmentesen (ajándékként) a
Plébánia tulajdonába kerül. Ettől az időponttól kezdődően Budakalász Város önkormányzata tulajdoni igényt
semmilyen jogcímen és formában nem támaszthat. A felek megállapodnak abban is, hogy az ingatlanon végzett
beruházással kapcsolatban Budakalász Város önkormányzata nem jogosult semmilyen értéknövelő beruházás
megtéríttetésére, sem kárpótlásra, sem kárigényre, és csereingatlanra sem tarthat igényt azzal, hogy a 9. pontban
foglaltak értelemszerűen irányadóak. Ez irányadó az Önkormányzat által az ingatlanon végzett fenntartási,
állagmegóvási és ezekhez hasonló, egyéb jogcímen ráfordított költségek tekintetében is.

18. A Plébánia a 8. pontban rögzített időpontban gondoskodik az ingatlan tulajdonjogának átvezettetéséről saját
javára, saját költségén. Ha ehhez megállapodás szükséges, annak megkötését az Önkormányzat vállalja. A



Plébánia vállalja, hogy a közösségi házat mindenkor rendeltetésének megfelelően használja, funkcióját az átadást
követő legalább 10 évig megtartja, és azt mindenkor az Egyház, valamint a közösség fejlődésének előmozdítása
érdekében hasznosítja. Az Önkormányzat egyrészt erre való tekintettel engedi át térítésmentesen az épület
tulajdonjogát a Plébániának, másrészt arra figyelemmel, hogy a Plébánia az Önkormányzattól az 5 éves fenntartási
időszak alatt a földhasználatot minden ellenszolgáltatás nélkül biztosítja. Abban a nem várt esetben, ha a Plébánia
az ingyenesen megkapott közösségi házat nem közösségi, oktatási, nevelési, vagy ifjúsági célzattal hasznosítja,
használja, abban az esetben az épület tulajdonjoga az Önkormányzatra – a Plébánia esetleges beruházásainak
elszámolásával - ingyenesen azonnal visszaszáll.  

19. A Plébánia az épület ingyenes tulajdonjogának megszerzésére való tekintettel teszi lehetővé, hogy amennyiben a
pályázat kiírója, vagy szabályrendszere feltétlenül és elengedhetetlenül megkívánja, a jelen megállapodás 5.
pontjában rögzített épület vonatkozásában a Budakalász belterület 873 hrsz. alatt felvett „kivett lakóház és udvar”
megnevezésű, 2305 m2 alapterületű egyházi ingatlan tekintetében az ingatlan-nyilvántartásba az Önkormányzat
javára tényt vagy jogot bejegyezzenek. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az épület jelen
megállapodás 8. pontjában rögzített módon történő átadásával egyidejűleg a 873 hrsz.-ú ingatlanra az
Önkormányzat javára bejegyeztetett valamennyi jogot és tényt saját költségén törölteti az ingatlan-nyilvántartásból.

20. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a jelen megállapodás aláírásakor hatályos Ptk., valamint
a jelen megállapodás aláírásakor hatályos jogszabályok értelemszerűen irányadóak.

21. A felek a megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, és jóváhagyólag írták alá.

Budakalász, 2010. március 1.

Budakalász-Szentistvántelep (Szent István) Plébánia    Budakalász Város Önkormányzata
Kálmán József Plébános           Parlagi Endre polgármester

k. m. f.

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

A kivonat hiteléül:

Liptákné Szandi Ágnes


