
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  17/2010

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én
megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a Prekobrdo IV. ütem területén található 3534/23-33 helyrajzi számú
ingatlanok belterületbe csatolására

A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

277/2010. (VI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Prekobrdo IV. ütem területén a 3534/23-33 helyrajzi számú ingatlanokat
belterületbe csatolja. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a termőföld más célú hasznosítására és
belterületbe csatolására vonatkozó eljárás megindítására a körzeti
földhivatalnál, amennyiben az összes érintett tulajdonos a mellékelt
megállapodást aláírta. Budakalász Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: a megállapodás aláírását követő 10. munkanap

k. m. f.

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

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

Melléklet csatolva.



MEGÁLLAPODÁS
a felek között létrejött 2009. július 30-án aláírt megállapodás kiegészítése,

mely létrejött egyrészről Bors Ilona (születési neve: Bors Ilona, született:Iharosberény, 1949. április
21,. anyja születési neve: Horváth Erzsébet, személyi azonosító jele: 2-490421-3057, adószáma:
8300601902, 2011 Budakalász, Bethlen Gábor u. 7. szám alatti lakos),
Zsófi Károly (születési neve: Zsófi Károly, született: Komádi, 1944. június 01., anyja születési neve:
Pálfi Ida, személyi azonosító jele: 1-440601-0569, adószáma: 8282753025), ifj., Zsófi Károly
(születési neve: Zsófi Károly, született: Budapest, 1975. március 28., anyja születési neve: Matejovics
Margit, személyi azonosító jele: 1-750328-7309, adószáma: 8395322097), 1037 Budapest, III. ker.,
Csatárka u. 3. szám alatti lakosok,
Varjasi Szilvia (születési neve: Varjasi Szilvia, született: Budapest, 1970. augusztus 10., anyja
születési neve: Farkas Éva, személyi azonosító jele: 2-700810-6154, adószáma: 8378410269, 1095
Budapest, Mester u. 3. I. em. 9. szám alatti lakos),
Ordas Péter (születési neve: Ordas Péter, született: Eger, 1941. december 21., anyja születési neve:
Remete Mária, személyi azonosító jele: 1-411221-0048, adószáma: 8273822168), Ordas Péterné
(születési neve: Siska Mária, született: Budapest, 1947. május 1., anyja születési neve: Rjabucha
Mária, személyi azonosító jele: 2-470501-3171, adószáma: 8293391855) 2011 Budakalász, Bokros u.
24. szám alatti lakosok,
Bán Sándor (születési neve: Bán Sándor, született: Budapest, 1963. június 20., anyja születési neve:
Suba Magdolna, személyi azonosító jele: 1-630620-5050, adószáma: 8352332384, 1147 Budapest,
Telepes u. 6. szám alatti lakos),
Tóthné Kurtz Katalin (születési neve: Kurtz Katalin, született: Budapest, 1956. február 6., anyja
születési neve: Uttó Mária, személyi azonosító jele: 2-560206-5870, adószáma: 8325422734, 2011
Budakalász, Jókai Mór u. 95. szám alatti lakos) és Palejné Kurtz Zsuzsanna (születési neve: Kurtz
Zsuzsanna, született: Budapest, 1958. február 19., anyja születési neve: Uttó Mária, személyi
azonosító jele: 2-580219-0776, adószáma: 8332861217, 2013 Pomáz, Eötvös u. 10. I. emelet 4. szám
alatti lakos),
és Faigel Gyula (születési neve: Faigel Gyula, született: Budapest, 1980. augusztus 24., anyja
születési neve: Tamás Györgyi, személyi azonosító jele: 1-800824-6399, adószáma: 8415082878)
2011 Budakalász, Kert u. 24. szám alatti lakos, mint átadók (továbbiakban átadók),
valamint Dr. Faigel Gyula (születési neve: Faigel Gyula, született: Ormosbánya, 1954. szeptember 17.,
anyja születési neve: Jánosházi Rózsa, személyi azonosító jele: 1-540917-0414, adószáma:
8320353203, 1092 Budapest, Bakáts tér 3. szám alatti lakos,) és Dr. Tamás Györgyi (születési neve:
Tamás Györgyi született: Szigetszentmárton, 1953. november 23., anyja születési neve: Mali Rózsa,
személyi azonosító jele: 2-531123-7134, adószáma: 8317374009, 2011 Budakalász, Kert u. 24. szám
alatti lakos), mint haszonélvezők, (továbbiakban haszonélvezők),
másrészről Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., adószám:
15393661-2-13, képviseletében eljár: Parlagi Endre polgármester), mint átvevő (továbbiakban átvevő)
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
1.) Jelen megállapodás a felek között létrejött 2009. július 30-án aláírt megállapodás kiegészítése,

mely megállapodás a budakalászi 3534/5, 3534/6, 3534/7, 3534/8, 3534/9, 3534/10, 3534/11
hrsz-ú ingatlanok telekrendezéséről, illetve telekrészek ingyenes átadásáról szólt.

2.) Átadók és haszonélvezők a 2009. július 30-án aláírt megállapodásban foglaltak mellett kijelentik,
hogy a közművek kiépítésével kapcsolatban semmilyen anyagi igényt nem támasztanak az
Önkormányzat felé. Azt lehetőség szerint önerőből, vagy az önkormányzattal közös pályázati
forrásból fogják megoldani, szükség esetén, önkéntes alapon közműtársulást alakítanak.

3.) Átadók és haszonélvezők tudomásul veszik, hogy jelen telekalakítással a Dolinai utca szélessége
nem éri el a közművek fektetéséhez szükséges minimális 8 méteres szélességet, továbbá



tudomásul veszik, hogy az utcában teljes körű közműfejlesztésre csak azt követően kerülhet sor,
miután az út minimum 8 méteres szélességben kialakult.

4.) Jelen megállapodásban foglaltak az érintett ingatlanok jelenlegi tulajdonosaira, illetve egy
esetleges tulajdonosváltást követően annak jogutódjaira nézve egyaránt vonatkoznak. Ennek
értelmében egy esetleges tulajdonosváltás esetén a jelenlegi tulajdonos kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy az adás-vételi szerződésben jelen megállapodásban foglaltakat szerepelteti.

Jelen megállapodás 20 (húsz) eredeti példányban készült, melyet a felek az ellenjegyző ügyvéd
felhívására annak aláírása előtt elolvasták, és egyetértő közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt az okiratot ellenjegyző ügyvéd előtt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Budakalász, 2010. július … napján
……………………………

Parlagi Endre
átvevő képviseletében

……………………………
Bors Ilona

átadó

……………………………
Faigel Gyula
átadó képv.:

Dr. Faigel Gyula
meghatalmazott

……………………………
Zsófi Károly

átadó

……………………………
Ifj. Zsófi Károly

átadó

……………………………
Palejné Kurtz Zsuzsanna

átadó
……………………………

Bán Sándor
átadó

……………………………
Varjasi Szilvia

átadó

……………………………
Ordas Péter

átadó
……………………………

Ordas Péterné
átadó

……………………………
Tóthné Kurtz Katalin

átadó

……………………………
Dr. Faigel Gyula
haszonélvező

……………………………
Dr. Tamás Györgyi

haszonélvező képv.:
Dr. Faigel Gyula
meghatalmazott

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


