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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
március 23-án megtartott rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat a 604/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan településrendezési
szerződés valamint bérleti szerződés megkötésére a Promontorbor Szőlő és
Borgazdasági ZRt.-vel és adásvétellel vegyes csereszerződés megkötésére
Jurkovits Miklóssal

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  13 igen szavazattal 3
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

121/2010.(III.23.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a budakalászi 604/1 hrsz.-ú, 1,1688 ha alapterületű, kivett
lakóház és udvar és gazdasági épület és üzemi épület, természetben
Pomázi út 2. szám alatt található ingatlanra településrendezési
szerződést köt a Promontorbor Szőlő és Borgazdasági Zrt.-vel
(székhelye: 1221 Budapest, Kossuth utca 84.). A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékleteként csatolt
településrendezési szerződés aláírására. 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

k. m. f.

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

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné



Melléklet csatolva.



TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

TERVEZET
amely létrejött
PROMONTOR BOR Szőlő- és Borgazdasági Zrt (székhelye: ; cégjegyzékszám: ………………;
adószám: ……………………; képviseli: Dr. Gágány Tibor), mint beruházó –továbbiakban Beruházó
– és

Budakalász Város Önkormányzata (székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1., adószáma:
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 Képviselő-testületének
…/20.. . számú határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Beruházó tulajdonát képezi a budakalászi 604/1 hrsz-ú, 1.1688 ha

nagyságú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület és üzemi épület megnevezésű ingatlan. 
1.1 Ezen ingatlanban Jurkovits Miklós (2011 Budakalász, Magyar u. 12. szám alatti lakos)
tulajdonjogot szerzett elbirtoklás jogcímén az 1. sz. melléklet I. jelölt területet, mely ~2962
m2. Jurkovits Miklós tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be, azonban az
elbirtoklás tényét a beruházó elismeri és a Pest Megyei Bíróságon 23.P.23.775/2009. számon
folyamatban lévő elbirtoklás iránti perben perbeli egyezséget kíván kötni Jurkovits Miklós
felperessel. Budakalász Város Önkormányzata az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonossal
a tulajdoni hányad átruházásában meg kíván állapodni. Az elbirtoklás Jurkovits Miklós javára
történő megállapítása esetére a beruházó már most kijelenti, hogy a Budakalász Város
Önkormányzata és Jurkovits Miklós között létrejött csereszerződés alapján megszerzett
tulajdoni hányad bejegyzése érdekében együttműködnek a jelen településrendezési
szerződésben foglaltak szerint. 
1.2. Fausi Abdurahmann Badi líbiai állampolgár további igényjogosult a Jurkovits Miklóssal
megkötött előszerződés alapján, melyből 7.791.200.- Ft került kifizetésre. Jelen szerződéssel
egyidejűleg Beruházó vállalja, hogy Fausi Abdurahmann Badi pénzkövetelésre vonatkozó
igényét rendezi, és ezen igénnyel összefüggésben Budakalász Város Önkormányzatával
szemben semminemű követelést nem támaszt.
2. A Beruházó a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az Étv. 30/A § szerinti településrendezési

szerződés megkötésével vállalja, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező
terület kialakítási tervben megjelölt területen, mint fejlesztési területen, a szükséges közműveket,
utat és egyéb létesítményeket a terület kialakítási tervben megjelölt műszaki tartalommal meg-
illetve átépíti, és biztosítja azok rendeltetésszerű használatát.

3. A Beruházó kérésére és költségviselése terhére az Önkormányzat lehetőséget biztosít Budakalász
Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló
………….. rendeletével (továbbiakban: HÉSZ) összhangban lévő fejlesztések megvalósítására.

4. A Beruházó saját fejlesztési terveivel összhangban a felek megállapodnak abban, hogy
4.1. A Beruházó már most kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a HÉSZ-szel összhangban

lévő beruházási programja keretében a szabályozási tervben közterületként jelölt területen a
teljes közlekedési infrastruktúrát, közművesítést (a melléklet szerinti közterület kialakítási
tervben foglalt – a teljes fejlesztési területre vonatkozóan megfelelő kapacitással rendelkező
– műszaki tartalommal: út, járda, vízvezeték és szennyvízcsatorna, csapadékvíz elvezetés,
gáz, villany és közvilágítás kiépítését, valamint a meglévő közművek szükség szerinti
áthelyezését) saját beruházásként és saját költségén elvégzi, a közműveket, valamint a



módosított szabályozási tervben jelöltek szerint kialakításra kerülő közterületeket és egyéb
területeket (…… hrsz) rendeltetésszerű és biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre
alkalmas állapotban és minőségben történő kiépítés után az Önkormányzat tulajdonába per-,
teher-, és igénymenetesen, illetve térítésmentesen adja át.

4.2. Az Önkormányzat kijelenti, hogy mint tulajdonostárs az 1. pont szerinti ingatlanokra
vonatkozó telekalakítás földhivatali nyilvántartáson történő átvezetéséhez csak akkor járul
hozzá, amennyiben a Beruházó a 4.1. pontban foglalt kötelezettségét teljesítette.

4.3. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ módosítására
vonatkoztatva az alábbi paramétereket szerepelteti:

A javasolt szabályozási előírások:

Telekalakítási feltételek

legkisebb telekméret:700 m2

legkisebb kialakítható mélység (m) 30

beépíthető legkisebb telek szélessége (m) 16

egy telken belül építhető max. lakásszám 2

beépítési mód szabadonálló, vagy a SZT-en jelöltek szerint

beépítettség max. 20  %

zöldfelület min. 50 %

előkert  5 m

oldalkert 3 m az vagy a SZT-en jelöltek szerint

hátsókert  6 m

Beépítési feltételek

kötelező építési vonal a szabályozási terv szerint, 

Építmény építménymagasság (m) legnagyobb 5,5 m.

5. A ……………Kt. határozat értelmében a HÉSZ módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható
hatáskörébe tartozik, ezért jelen szerződésben rögzített HÉSZ-paraméterek Képviselő-testület által
történő elvetése a Promontorbor Kft. részéről semmilyen kártérítési, megtérítési vagy egyéb
igényt nem alapoz meg.

6. Jelen szerződés 1. sz. mellékletén I. és II. számmal jelölt terület az Önkormányzat tulajdonába
kerül. Jurkovits Miklós tulajdoni hányadát elcseréli a Budakalász 2425 hrsz-ú, 465 m2 nagyságú
lakóház, udvar és gazdasági épület megnevezésű, helyi jelentőségű védett területre, mely ingatlan
természetben 2011 Budakalász, Budai út 25. szám alatt található. Promontorbor Zrt. tulajdonában
marad az 1. sz. melléklet szerinti ~6290 m2 terület.

7. A Promontorbor Zrt. tulajdonában álló területszakaszon két bérlemény található. Az egyik
bérlemény az utcafronton lévő épületben, a másik a belső udvarban helyezkedik el. Előbbi
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat és költségeket jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a
Promontorbor Zrt. végzi el. A belső udvarban élő özvegy Mandly Sebestyénné bérleményének
fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek az Önkormányzatot terhelik. Ezen lakást az
Önkormányzat nem tekinti önkormányzati bérlakásnak és a bérlőt szociális bérlőnek, a bérlő a
bérleti jogviszonyt az eredeti bérleti szerződésnek megfelelően folytathatja.

8. Promontorbor Zrt. hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat saját költségén piacot
üzemeltessen a tulajdonába kerülő területen. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben a jelen településrendezési szerződésben meghatározott módon a terület rendezése
nem valósul meg a piac működtetését megszünteti és az eredeti állapotot helyreállítja. 



9. Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak, hogy amennyiben közművezetési szolgalom alapítása
válik szükségessé, a másik fél a szolgalom alapításához és annak ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzéséhez hozzájárul.

10. A beruházó tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás alapján készülő valamennyi beruházás
műszaki terveit Budakalász Város főépítészével, a Polgármesteri Hivatallal egyeztetni kell. A
beruházások műszaki ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal által megbízott személy vagy szervezet
fogja végezni.

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

12. 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.

13. A szavatossági hibákból eredő egyszerűbb lebonyolítás érdekében a Beruházó már most
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján elvégzendő munkák során az általa
megbízott vállalkozókkal szemben fennálló szavatossági igényeit teljes körűen az
Önkormányzatra engedményezi.

14. Miután a jelen szerződésben részletezett terület kialakítási terv mellékletét képező
tervdokumentáció szerzői jogi védelem alatt áll, így a Beruházó már most hozzájárul ahhoz, hogy
annak átadása után a tervdokumentációt az Önkormányzat díjfizetés nélkül szabadon felhasználja.
Beruházó vállalja, hogy a szerzői jog jogosultjának hozzájárulását jelen pontban foglaltakra
vonatkozóan beszerzi.

15. 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 szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak teljesüléséhez.

16. A jelen szerződéssel kapcsolatos, felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés,
utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt
megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott
levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon
kézbesítettnek kell tekinteni.

17. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Beruházó szavatosságot
vállal. Amennyiben a szerződés egyes pontjai érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti a
szerződés egyéb részeinek érvényességét. A felek az érvénytelen szerződési feltételeket,
amennyiben ez jogszabályilag lehetséges, olyan új kikötéssekkel pótolják, amelyek az elérni
kívánt célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem
kötötték volna meg.

18. Az Önkormányzat tulajdonába került ingatlant az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez a
HÉSZ hatálybalépését követően 30 napon belül kerül sor. 

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

Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után – amely 2 (kettő) oldalból áll - mint akaratukkal
mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

Budakalász, 2010. február

PROMONTOR BOR Zrt képviseletében: Önkormányzat képviseletében:

 _____________________ ____________________



Dr. Gágány Tibor  Parlagi Endre
      polgármester

Ellenjegyzem: Viszlói Ügyvédi Iroda
                        2100 Gödöllő, Hajnóczy u. 3.
                        Dr. Viszlói Tamás ügyvéd
                        2101 Gödöllő, Pf.: 14
                        Budakalász, 2010. február           napján


