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Tárgy: A CBA Kereskedelmi Kft.-vel megkötött településrendezési szerződés alapján fennálló 
településrendezési kötelezettség teljesítésének biztosítása, illetve az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett településrendezési kötelezettség törlése tárgyában megállapodás és letéti szerződés 
megkötése a Buono Mercato Ingatlanberuházó Kft.-vel 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Önkormányzat a CBA Kereskedelmi Kft-vel (a továbbiakban: „CBA”) 2011.10.12 napján a 
Kistarcsa belterület, 3144/19 hrsz.-ú, 15.474 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megjelölésű 
ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan”) vonatkozásában, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: „Étv.”) 30/A.§ (1) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel, településrendezési szerződést kötött, amelyet a felek 2014.09.25-én 
módosítottak, és 2015.06.03. napján egységes szerkezetbe foglaltak (a továbbiakban: 
„Településrendezési Szerződés”). A CBA az Ingatlanon az előzetes tervek alapján kereskedelmi 
központot kívánt kialakítani. Ebből a célból a terület felhasználási és szabályozási terv módosítására 
kötötte meg a Településrendezési Szerződést annak érdekében, hogy az „KÖ-u” közlekedési terület, 
út övezeti besorolásból településközponti vegyes besorolásba kerüljön.  

A Településrendezési Szerződés alapján az Önkormányzat a CBA költségviselése mellett 
módosította a Településszerkezeti tervet, a Helyi Építési Szabályzatot és a Szabályozási tervet. A 
CBA elindította a beruházás megvalósításához szükséges engedélyek beszerzését, azonban 
időközben eladásra hirdette meg az Ingatlant. 

Ezt követően a Buono Mercato Ingatlanberuházó Kft. (a továbbiakban: „Buono”) a CBA-val vételi 
jogot alapító szerződést kötött, amely szerződés alapján a Buono egyoldalú joggyakorlással jogosult 
az Ingatlan megvásárlására. A vételi jog 2017. 05. 09. napjáig szól. A beruházással kapcsolatos 
építési engedélyezési tervdokumentáció a Buono nevére átírásra került, és a Buono átvette a CBA-
tól a vonatkozó kiviteli terveket is.  

Az Ingatlanon tehát a fentiek szerint már nem a CBA, hanem a Buono szándékozik beruházást 
megvalósítani. A Településrendezési Szerződés alapján az Ingatlan tulajdoni lapján 
településrendezési kötelezettség (a továbbiakban: „Településrendezési Kötelezettség”) került 
bejegyzésre 43522/2015.06.24 számon az Önkormányzat, mint jogosult javára. Az Ingatlan 
tulajdoni lapját az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolom.  

A Buono tájékoztatása szerint a beruházás megépítéséhez szükséges, hogy a Településrendezési 
Kötelezettség az Ingatlan tulajdoni lapjáról törlésre kerüljön, mivel a Buono ingatlan adásvételi 
szerződés kíván kötni az Ingatlan tulajdonjogának az átruházására az ERSTE Nyíltvégű Ingatlan 
Befektetési Alappal, amellyel egyidejűleg az ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ráépítési 
jogot adna a Buononak arra, hogy az Ingatlanon a beruházást megvalósítsa.  
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Az ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap pedig a fenti konstrukcióhoz csak abban az esetben 
járul hozzá, amennyiben biztosított, hogy a Településrendezési Kötelezettség törlésre kerül az 
Ingatlan tulajdoni lapjáról.  

A fentiek okán a Buono megkereste az Önkormányzatot a helyzet megoldása és a 
Településrendezési Kötelezettség ingatlan-nyilvántartásból történő törölhetősége érdekében. A 
megkeresés az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. Megállapítható, hogy ahhoz, hogy a Buono 
a beruházást meg tudja valósítani, ugyanakkor a Településrendezési Kötelezettség törlése miatt az 
Önkormányzat se kerüljön hátrányosabb helyzetbe annál, mint amilyenben a Településrendezési 
kötelezettség megkötésekor volt, a Buononak biztosítékot szükséges nyújtania az Önkormányzat 
részére. Erre tekintettel a Buono a Településrendezési Kötelezettség biztosítására megállapodást 
kötne az Önkormányzattal, illetve 18.859.933,- Ft összeget ügyvédi letétbe is helyezne. Ezen 
biztosítéki összeg úgy került megállapításra, hogy a Buono az előterjesztés 3. számú mellékletében 
szereplő árajánlatot kért be a Településrendezési Kötelezettség részét képező 
járdaépítések/felújítások kivitelezésére, mely alapján ezen járdaépítések/felújítások kivitelezési 
költségét 18.359.933,- Ft-ban állapította meg. A fennmaradó kötelezettségek teljesítésének 
biztosítékaként pedig 500.000,- Ft összeget helyezne a Buono letétbe, mivel a Településrendezési 
Szerződésben is 500.000,- Ft összegű kötbér került kikötésre, arra az esetre, amennyiben a 
Településrendezési Kötelezettséget a CBA nem teljesítené határidőben. A vonatkozó megállapodás 
és ügyvédi letéti szerződés tervezeteit az előterjesztés 4. és 5. számú mellékleteiként csatolom. 
Mivel a Településrendezési Kötelezettséget az Étv. 30/A. § (5) bekezdése alapján a jegyző volt 
jogosult bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba és a jegyző is jogosult a törléshez szükséges 
ingatlan-nyilvántartási kérelmet kiadni, ezért a szerződésekben a jegyző is szerződő félként 
szerepel. 

A szerződések értelmében a letétbe tett összeg részletekben kerülne felszabadításra a Buono, illetve 
a kivitelezést végző vállalkozó részére a Településrendezési Kötelezettség részét képező egyes 
kötelezettségek teljesítését és a teljesítés leigazolását követően. Amennyiben pedig a Buono a 
Településrendezési Kötelezettség részét képező egyes kötelezettségeket nem teljesítené a 
szerződésekben szereplő határidőkig (a járdaépítéseket/felújításokat 2017. december 31. napjáig, az 
egyéb kötelezettségeket pedig 2019. február 15. napjáig), abban az esetben a letétbe helyezett 
összeg a szerződésekben meghatározott részletekben az Önkormányzat számára kerülne átutalásra. 

A Településrendezési Szerződésben meghatározottak alapján a Buono az alábbi kötelezettségek 
teljesítésére vállalna kötelezettséget a szerződésekben: 

1. Kistarcsa, Eperjesi út város felőli oldalán felújítandó járdaszakasz 755,4 m2 (414,5 fm 
hosszúság x változó, jelenleg meglévő szélesség) nagyságban a Kistarcsa Eperjesi út 
település felöli oldalán, a Szabadság úton lévő kereszteződéstől az Eperjesi úti lakótelepig 
terjedő járdaszakaszon burkolat felújítás, a meglévő aszfalt kopóréteg felülaszfaltozása, és a 
felújított járda Önkormányzati tulajdonba adása, 

2. Kistarcsa, Szabadság úton 485 m2 (284 fm hosszúság x változó szélesség) nagyságú tér 
burkolókővel burkolt járda építése és 26 m2 nagyságban kapubejáró burkolat hozzáigazítása 
a járdához a meglévő egyező burkolattal (beton, aszfalt), valamint az elkészített járda 
Önkormányzati tulajdonba adása, 

3. az Eperjesi utcához közvetlenül csatlakozó területek köztér jelleggel való kialakítása 
[burkolattal, parkosítással, utcabútorokkal (min. 8 db pihenőpad)], azzal, hogy a létrejövő 
utca, járda és parkoló burkolatokat viacolorból kell elkészíteni, valamint az elkészített köztér 
Önkormányzati tulajdonba adása, 
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4. A projekt elkészítése, a projekt elkészültét követően a használatbavételi engedély kiadása 
iránti eljárás megindítása, és a projektre vonatkozó használatbavételi engedély megszerzése, 
a projekt programjának, műszaki terveinek egyeztetése Kistarcsa Város főépítészével és a 
Városüzemeltetési Irodával, illetve amennyiben jogszabály előírja az Önkormányzat 
képviselő-testületével, valamint annak szakmai bizottságával, azzal, hogy a projekt első 
ütemeként az Ingatlan Eperjesi út felé eső része hasznosítandó (városképi okokból) 
kereskedelem, szolgáltatás, illetve közszolgáltatás célokra, 

5. A kialakítandó alközpont megközelíthetősége érdekében az Eperjesi utca – 3. sz. főút 
háromszínű jelzőlámpás csomópontjának megterveztetése, engedélyeztetése, kiépítése és 
forgalomba helyezése, 

6. A projekttel kapcsolatban szükségessé váló esetleges közműfejlesztés/létesítés saját 
költségen történő elvégzése, és a létesített közműveknek a közművek üzemeltetői számára 
történő kezelésbe adása, 

7. a kialakítandó kereskedelmi központ közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak, belső 
parkolóinak, gépkocsi állásainak kialakításával kapcsolatos költségek viselése. 

A szerződések akkor lépnének hatályba, amikor az ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 
által biztosított ráépítési jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.  

Ahhoz, hogy az ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap a beruházás finanszírozásához 
szükséges összeget rendelkezésre bocsássa a Buono számára szükséges, hogy a Buono bemutassa a 
finanszírozó részére a Településrendezési Kötelezettség törlését biztosító megállapodás és letéti 
szerződés aláírt példányait, ezért a mielőbbi aláírhatóság érdekében a Buono kéri a kérdést a 2017. 
márciusi rendes testületi ülésen megtárgyalni.  

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést 
megtárgyalni, és a határozati javaslatot annak mellékleteivel együtt elfogadni. 

Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 4. számú 
mellékletében szereplő, a Buono Mercato Ingatlanberuházó Kft.-vel (2161 Csomád, Kossuth 
Lajos utca 79.) és Kistarcsa Város Jegyzőjével megkötendő, településrendezési kötelezettség 
teljesítésének biztosítása, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett településrendezési 
kötelezettség törlése tárgyában létrejövő megállapodást, valamint a megállapodás mellékletét 
képező, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti letéti szerződést. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert és felkéri a jegyzőt a megállapodás és a letéti szerződés 
aláírására. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a megállapodás 
alapján kivitelezett járdák/járdaszakaszok tulajdonba vételéhez szükséges dokumentumokat 
aláírja.  

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
   Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 

Kistarcsa, 2017. március 27. 

 

   Solymosi Sándor  
       polgármester 
 


