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104/2007. (03. 30.) számú KGYH 1. számú melléklet 

 

M E G Á L L A P O D Á S  

 

amely létrejött egyrészről: 

 

Pest Megye Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 7., statisztikai számjele: 

15395883-7511-321-13, adószáma: 15395883-2-13), képviseli Szűcs Lajos, a 

közgyűlés elnöke, mint átadó (továbbiakban: Átadó) 

 

másrészről: 

 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3., statisztikai 

számjele: 15395364-7511-321-13, adószáma: 15395364-2-13), képviseli: Dr. Dietz 

Ferenc, polgármester, mint átvevő (továbbiakban: Átvevő) 

 

között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Megállapodó Felek egyezően rögzítik, hogy a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál 1053 

hrsz. alatt felvett, 5448 m2 alapterületű, belterület megjelölésű, középiskola 

megnevezésű, régészeti jelentőségű védett terület jellegű földrészlet ingatlan, amely 

természetben a Szentendre, Kossuth Lajos u. 18. szám alatt található, a 

30404/2004.2003.10.31. számú bejegyző határozat alatt, tulajdonjog átadás jogcímen 

Átadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában áll. 

 

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen pontban körülírt földrészlet ingatlan a tulajdoni lap 

 III. rész 4. pontja szerint 34466/1997/1993.12.16. számú bejegyző határozat 

alapján, az Országos Műemléki Felügyelőség (1000 Budapest, Táncsics út 1.) 

javára „védettség” bejegyzésére irányuló megkeresés elutasítása tényével; 

 III. rész 5. pontja szerint a 33746/1998/1993.10.14. számú bejegyző határozat 

alapján, Szentendre Város Önkormányzata javára védetté nyilvánítás és építési 

korlátozás bejegyzési kérelem elutasítása tényével; 

 III. rész 7. pontja szerint a 45510/2005.12.09. számú bejegyző határozat 

alapján, a Pest Megyei Földhivatal javára bejegyzett földmérési jelek 

elhelyezését biztosító használati joggal 

terhelt. 

 

2. Megállapodó Felek egyezően rögzítik, hogy a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál 1052 

hrsz. alatt felvett, 1121 m2 alapterületű, belterület megjelölésű, irodaház megnevezésű, 

műemlék jellegű földrészlet ingatlan, amely természetben a Szentendre, Kossuth Lajos 

u. 5. szám alatt található, a 31149/2001.01.18. számú bejegyző határozat alatt az 1990. 

évi LXV. törvény 107.§ (1) bekezdésének d) pontja szerinti jogcímen Átvevő 1/1 arányú 

kizárólagos tulajdonában áll. 
 

 

 

Dr. Dietz Ferenc        Szűcs Lajos 

Szentendre Város Önkormányzata      Pest Megye Önkormányzata 

Átadó         Átvevő 
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Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen pontban körülírt földrészlet ingatlant a tulajdoni lap 

III. rész 8. pontja szerint 40755/2004.08.10. számú bejegyző határozat alapján, a 

Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) javára kezelői jog 

bejegyzés iránti kérelem elutasítása tényével terhelt. 

 

3. Felek rögzítik, hogy Átvevő a jelen Megállapodás 1. és 2. pontjaiban körülírt földrészlet 

ingatlanokra a hatályos jogszabályok alapján az illetékes építésügyi hatóság előtt 

telekalakítási eljárást kezdeményezett, és az erre vonatkozóan Átvevő által 12/2007. 

munkaszám alatt, 2007. március 22. napján készíttetett és a Szentendrei Körzeti 

Földhivatal által ………………………... számon záradékolt és előzetesen 

nyilvántartásba vett változási vázrajz alapján az építési hatóság a …………… szám alatt 

meghozott, …………………………. napján jogerőre emelkedett határozatával a 

telekalakítást engedélyezte az alábbiak szerint: 

 

Változás előtt Változás után 

Hrsz. Művelési ág Terület (m2) Hrsz. Művelési ág Terület (m2) 

1052 Irodaház 1121 1052/1 Irodaház 1446 

1053 Középiskola 5448 1052/2 Közterület 109 

   1053 Középiskola 5014 

Összesen:  6569   6569 

 

4. Átadó 104/2007. (03. 30) számú közgyűlési határozatával, - amely jelen Megállapodás 

elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képezi - 

 

4.1. hozzájárult jelen Megállapodás 1. és 2. pontjaiban körülírt földrészlet ingatlanok 3. 

pont szerinti megosztásához, egyúttal 

 

4.2. az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (VI. 

20.) Pm. számú rendelet 15.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján – Átvevő által 

kezdeményezett telekalakítási eljárás során az illetékes építéshatóság által megadott 

jogerős telekalakítási engedélye alapján – hozzájárulását adta Átvevő 1/1 arányú 

kizárólagos tulajdonában álló a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál 1052 hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben a Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. szám alatt található 

ingatlan megközelíthetősége érdekében és céljára 

 

4.2.1. a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál 1053 hrsz. alatt nyilvántartott, 

természetben a Szentendre, Kossuth Lajos u. 18. szám alatt található, 5448 

m2 területű Átadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában álló földrészlet 

ingatlan természetben körülhatárolt 325 m2 földrészlete tulajdonjogának – 

Átvevő 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában álló, a Szentendrei Körzeti 

Földhivatalnál 1052 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Szentendre, 

Kossuth Lajos u. 5. szám alatt található, 1121 m2 területű ingatlanhoz történő 
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egyesítés céljából – Átadó által Átvevő javára történő térítésmentes 

átruházásához, valamint 

 

4.2.2. a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál 1053 hrsz. alatt nyilvántartott, 

természetben a Szentendre, Kossuth Lajos u. 18. szám alatt található, Átadó 

1/1 arányú kizárólagos tulajdonában álló földrészlet ingatlan megosztása 

során kialakítandó 1052/2 hrsz-ú, közterület megjelölésű, 109 m2 

alapterületű földrészlet ingatlan tulajdonjogának Átadó által Átvevő javára 

történő térítésmentes átruházásához, és 

 

4.3. felhatalmazta Elnökét jelen Megállapodás aláírására. 

 

5. A fentiek alapján Felek jelen Megállapodás aláírásával egyezően, kölcsönösen és 

visszavonhatatlan akaratnyilatkozattal megállapodnak abban, hogy Átadó ellenérték 

megfizetésének kikötése nélkül Átvevőnek átadja, Átvevő pedig ellenérték 

megfizetésének kikötése nélkül Átvevőtől átveszi Átadó 1/1 arányú kizárólagos 

tulajdonában álló a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál 1053 hrsz. alatt nyilvántartott, 

természetben a Szentendre, Kossuth Lajos u. 18. szám alatt található, 5448 m2 területű 

földrészlet ingatlan természetben körülhatárolt 325 m2 földrészlete tulajdonjogát, 

valamint a 1053 hrsz-ú földrészlet ingatlan megosztása során kialakult 1052/2 hrsz-ú, 

közterület megjelölésű, 109 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát Átvevő 1/1 arányú 

kizárólagos tulajdonában álló, a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál 1052 hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben a Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. szám alatt található 

ingatlan megközelíthetősége érdekében és céljára. 

 

6. Átadó jelen Megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az 

a Szentendrei Körzeti Földhivatal, mint ingatlan-nyilvántartásban 1053 hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben a Szentendre, Kossuth Lajos u. 18. szám alatt található, 

5448 m2 területű földrészlet ingatlan természetben körülhatárolt 325 m2 földrészlete 

tulajdonjogát, valamint a 1053 hrsz-ú földrészlet ingatlan megosztása során kialakult 

1052/2 hrsz-ú, közterület megjelölésű, 109 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 

ellenérték megfizetésének kikötése nélkül átruházza Átvevő javára. 

Átadó továbbá jelen Megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy 1053 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 

Szentendre, Kossuth Lajos u. 18. szám alatt található, 5448 m2 területű földrészlet 

ingatlan természetben körülhatárolt 325 m2 földrészlete tulajdonjogának, valamint a 

1053 hrsz-ú földrészlet ingatlan megosztása során kialakult 1052/2 hrsz-ú, közterület 

megjelölésű, 109 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogának vonatkozásában a tulajdonjog 

Szentendre Város Önkormányzata Átvevő javára átadás jogcímén az ingatlan-

nyilvántartásba jelen Megállapodás 3. pontjában meghatározottaknak megfelelően, az 

illetékes építési hatóság telekalakítást engedélyező jogerős határozata alapján 

bejegyzésre kerüljön. 
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7. Felek megállapodnak, hogy Átvevő a 6. pontban körülirt 325 m2 területű földrészlet, 

valamint a 1053 hrsz-ú földrészlet ingatlan megosztása során kialakult 1052/2 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlan birtoklására, használatára a Szentendrei Körzeti Földhivatal jelen 

Megállapodás 1. és 2. pontjaiban körülírt földrészlet ingatlanokat érintő 3. pont szerinti 

telekalakításának ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséről szóló határozata 

jogerőre emelkedése napjától jogosult, illetve ettől az időponttól köteles viselni az 

összes költséget és közterhet, és mindazon kárt, amelynek megtérítésére mást kötelezni 

nem lehet. 

 

Felek megállapodnak abban is, hogy Átvevő a telekalakítás során kialakításra került új 

telekhatárra, a telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséről szóló 

határozat jogerőre emelkedése napjától számított 30 napon belül köteles saját költségén 

kerítést készíteni. 

 

8. Felek rögzítik, hogy Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

102/2007. (IV.10.) Kt. sz. számú határozatával - amely jelen Megállapodás 

elválaszthatatlan 2. számú mellékletét képezi – a jelen okiratban foglalt tartalmú 

megállapodást jóváhagyta. 

 

9. Jelen Megállapodást aláíró törvényes képviselők kijelentik, hogy rendelkeznek ezen 

okirat aláírására vonatkozóan döntéshozó szervük jóváhagyó határozatával, illetve 

felhatalmazásával. 

 

Felek kijelentik, hogy elidegenítési, illetve tulajdonszerzési képességüket semmi nem 

korlátozza. 

 

10. Megállapodó Felek rögzítik, hogy Átvevő az Itv. 5.§ (1) bekezdésének b) pontja 

értelmében teljes személyes illetékmentességben részesül. 

 

11. Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodással összefüggésben keletkezett esetleges 

jogvitáikat megkísérlik peren kívül rendezni. 

 

Tárgyalásaik eredménytelensége esetén pertárgyértéktől függően a Pesti Központi 

Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

12. Felek megbízzák és meghatalmazzák Átadó képviseletében eljáró Dr. Móricz Szilviát, 

Pest Megye Önkormányzatának jogtanácsosát jelen Megállapodás elkészítésére és 

ellenjegyzésére, valamint a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál történő eljárásra. 

 

13. Felek kijelentik, hogy jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben, valamint esetleges 

jogvitákban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, illetve a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, továbbá más irányadó jogszabályok 

idevonatkozó rendelkezései az irányadók. 
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14. Jelen Megállapodás egymással mindenben szó szerint megegyező 9 (kilenc) eredeti 

példányban készült, amelyből Átvevőt 3 (három), Átadót pedig 6 (hat) eredeti példány 

illeti meg. 

 

 

Megállapodó Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönös 

elolvasás és értelmezés után, törvényes képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Budapest, 2007. év ……..…… hó ……. nap 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 

Szűcs Lajos Dr. Dietz Ferenc 

Pest Megye Közgyűlésének Elnöke Polgármester 

Pest Megye Önkormányzata Szentendre Város Önkormányzata 

Átadó Átvevő 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 

Dr. Szép Tibor Dr. Molnár Ildikó 

Főjegyző Jegyző 

Pest Megye Önkormányzata Átvevő 

 

 

 

 

Ellenjegyzem Budapesten, 2007. év ……………………. hó ……. napján 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Dr. Móricz Szilvia 

Jogtanácsos 

Pest Megye Önkormányzata 


