
Megállapodás 
 
amely létrejött a Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3., 
képviseli dr. Dietz Ferenc polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, és HOFER 
MAGYARORSZÁG Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. képviseli: Székács 
Tibor ügyvezető és Jürgen Bruckner cégvezető, adószám: 13600181-2-44.), a továbbiakban: 
HOFER MAGYARORSZÁG Ingatlan Kft., között az alábbi feltételekkel. 
 
1. Szentendre Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Iroda 07-481-32/2010 számon 

2010. december 20-án kelt, a Szentendre, Kalászi út 2/a. HRSZ.: 11244/7 ALDI áruház 
építési engedélyéről szóló jogerős határozatában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. PES-
2773/3/2010. számú, közútkezelői hozzájárulása 2.3.2. pontjában a hozzájárulás 
feltételeként előírta, hogy „a  023/73.hrsz. építési ingatlan ill. a 023/68. hrsz ingatlan 
melletti járda terület leválasztandó az országos közút területéről és azt az Önkormányzat 
tulajdonába és kezelésében kell adni. Ennek érdekében a beruházónak (építtetőnek) – a 
szükséges tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulás alapján, a használatba vételi eljárás 
befejezéséig - e területek megosztására vonatkozó munkarészt el kell készíttetnie, azt 
Társaságunkkal jóvá kell hagyatni, és be kell nyújtania azt az illetékes földhivatalhoz, 
átvezetés céljából.” 

2. A felek rögzítik, hogy a Szentendre Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Iroda 07-
481-32/2010 számon 2010. december 20-án kelt, a Szentendre, Kalászi út 2/a. HRSZ.: 
11244/7 ALDI áruház építési engedélyéről szóló jogerős határozatában a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. fenti közútkezelői hozzájárulása 2.3.2. pontjában a hozzájárulás 
feltételeként előírtak, mely szerint „a 023/73.hrsz. építési ingatlan ill. a 023/68. hrsz 
ingatlan melletti járda terület leválasztandó az országos közút területéről és azt az 
Önkormányzat tulajdonába és kezelésében kell adni. […]” akként kerülnek teljesítésre, 
hogy a járda terület nem lesz az Önkormányzat tulajdonába adva, mivel a már most is 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon található, továbbá a járda terület nem az 
Önkormányzat, hanem a HOFER MAGYARORSZÁG Ingatlan Kft. kezelésébe ill. 
fenntartásába kerül. 

3. A HOFER MAGYARORSZÁG Ingatlan Kft. az 1-2. pontokban foglaltak alapján, saját 
költségén:  elkészítteti a jelen szerződés 1. melléklete szerint ábrázolt, a szentendrei 8907 hrsz.-ú, 

5.355 m2 területű, „kivett közterület” megnevezésű ingatlan megosztására vonatkozó 
vázrajzot,   a telekmegosztást engedélyezteti. 

4. Az Önkormányzat, mint a 8907 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a telekalakítás során köteles a 
szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat a HOFER MAGYARORSZÁG Ingatlan Kft. első 
írásbeli felszólítására ill. kérelmére haladéktalanul megadni. 

5. A telekalakítási eljárással kapcsolatos költségeket a HOFER MAGYARORSZÁG Ingatlan 
Kft. viseli, azzal, hogy az Önkormányzat maga viseli a saját oldalán felmerülő jogi 
tanácsadás esetleges költségeit. 

6. A HOFER MAGYARORSZÁG Ingatlan Kft. a telekalakítás jogerős ingatlan-
nyilvántartási átvezetésének kezdő hatályával az 1. sz. mellékleten 8907/2 hrsz. alatt jelölt 
ingatlan tekintetében feltétlenül és visszavonhatatlanul vállalja, hogy saját költségén, saját 
szervezésében és saját kockázatára elvégzi az ingatlanon elhelyezkedő járdával kapcsolatos 
alábbi fenntartási feladatokat  folyamatos tisztántartás, por- és sármentesítés  rendszeres karbantartás  szükség szerinti felújítás 



 síkosság-mentesítés   hó-eltakarítás 
7. A HOFER MAGYARORSZÁG Ingatlan Kft. ezen kötelezettségeit esetleges jogutódjára is 

átruházza és a jogutódot ezen kötelezettségeiről tájékoztatja, az ennek megszegéséből 
eredő kárért teljes felelősséget vállal. 

8. A szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerinti, 
hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései 
az irányadók. 

10. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 
értelmezés után jóváhagyva aláírták. 

 
Szentendre, 2012. március … 
 
 
 
 
dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó  Székács Tibor       Jürgen Bruckner 

polgármester címzetes főjegyző  ügyvezető              cégvezető 
Szentendre Város Önkormányzata  HOFER MAGYARORSZÁG 

Ingatlan Kft. 
 


