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Telekalakítási szerződés 

 

amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 

3. Törzsszám: 411 KSH számjel: 1315440  Adószám: 15395364-2-13 képviseli: dr. Dietz 

Ferenc polgármester) mint a 3647 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa 

másrészről Ziegler Istvánné (születési neve: …………, született: …………., anyja 

neve……………, személyi azonosítója: ……….., állandó lakcíme: …………………..),  mint 

a 3676 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa között alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételek mellett: 

 

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Szentendrei Körzeti Földhivatal által 2006. május … 

napján ……………………… szám alatt kiállított tulajdoni lap másolat szemle tanúsága 

szerint a szentendrei ingatlan nyilvántartásban 3647 hrsz  alatt felvett közterület művelési ágú 

6031 m2 területű ingatlan Szentendre Város Önkormányzata kizárólagos1/1 arányú tulajdonát 

képezi. 

 

2./ Felek ugyancsak rögzítik, hogy a Szentendrei Körzeti Földhivatal által 2006. május … 

napján ………………………… szám alatt kiállított tulajdoni lap másolat szemle tanúsága 

szerint a szentendrei 3676 hrsz-ú 540 m2 térméretű lakóház és udvar megnevezésű ingatlan 

tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban Ziegler Istvánné. 

 

3./ Szerződő Felek megállapítják, hogy Visegrád Város Polgármesteri Hivatala a 

GEOTEMPO Földmérő Kft. (2300 Ráckeve, Árpád u. 54.) által készített, 3-148/2005, E-

33/2005 számon záradékolt telekalakítási vázrajzot 923-2/2005. számú határozatával 

jóváhagyta, mely határozat 2005. november 29-én jogerőre emelkedett.  

A telekalakítást Szerződő Felek, mint akaratukkal egyezőt elfogadták. 

 

4./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a telekalakítás során kialakított, Szentendre belterületén 

lévő füldrészletek az alábbiak: 

 

Helyrajzi szám Terület m2 Minősítés Tulajdonos 

Változás előtt    

3647 6031 közterület Szentendre Város Önkormányzata 

3676 540 lakóház és udvar Ziegler Istvánné 

Változás után    

3647 6031 közterület Szentendre Város Önkormányzata 

3676 540 lakóház és udvar Ziegler Istvánné 

 

5./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a természetben ténylegesen a fenti telekalakításnak 

megfelelően birtokolják a telekalakítással érintett ingatlanrészeket, valamint ugyancsak 

rögzítik, hogy olyan területnövekmény, amely vagyongyarapodást eredményezne egyik fél 

ingatlanában sem keletkezett.  

 

6./ Szerződő Felek kijelentik, hogy magyar állampolgárok és ingatlanszerzési, illetőleg 

szerződéskötési képességüket jogszabály vagy hatósági határozat nem akadályozza.  

 

7./ Az önkormányzat képviselője a 105/2006. (IV.25.) Kt. számú határozat alapján jogosult 

jelen szerződés aláírására. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK-nak a 

vonatkozó szabályai az irányadók 
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8./ Szerződő Felek ezennel megbízzák és meghatalmazzák dr. Gilly Sarolta ügyvédet (2000 

Szentendre, Dumtsa J. u. 1.) hogy a fenti szerződéssel kapcsolatban képviseletüket lássa el. 

Nevezett az okirat ellenjegyzésével a megbízást elfogadja. Ezen szerződést az aláírók egyben 

tényvázlatnak is tekintik. 

 

Szerződő Felek jelen szerződést, amely 9 eredeti példányban készült annak átolvasása és 

értelmezése után mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják. 

 

Szentendre, 2006. május …. 

 

_______________________________________        _______________________________ 

         dr. Dietz Ferenc     dr. Molnár Ildikó                              Ziegler Istvánné 

             polgármester          jegyző 

        Szentendre Város Önkormányzata   

 

 

Ellenjegyzési záradék: 

Alulírott   dr. Gilly Sarolta ügyvéd (2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 1.) tanusítom, hogy 

Szerződő Felek a fenti szerződést személyazonosságuk igazolását követően írták alá. A fenti 

szerződést szerkesztettem és ellenjegyzem Szentendrén, 2006. május ………napján . 

 

 

 

 

Dr. Gilly Sarolta  

        ügyvéd  

 


