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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött 

 

egyrészről:  

 

név: Szentendre Város Önkormányzata  

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

adószám: 15395364-2-13 

bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

képviseli: dr.Dietz Ferenc polgármester 

– továbbiakban: Önkormányzat  

 

másrészről:  

 

Cég neve:         XIX Pont Ingatlanhasznositó, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Székhely:         2085 Pilisvörösvár, Dobó I utca 83. 

Cégjegyzékszám:             13-09-113955 

  

Adószám:         12675650-2-13. 

Képviselő:         Paraczkyné Tóth Judit Gabriella ügyvezető 

mint támogató – továbbiakban: Támogató  

 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

1. Jelen szerződés célja, hogy Szentendrén a Bolgár u. – Kertész u. közötti terület 

(szentendrei 911/4, 911/5, 911/6, 919/2, 919/3, 919/4, 919/5, 919/8, 919/9, 917/3 

hrsz.) feltárása során kialakuló Palánta u. beépítése során létrejövő 65 lakásos 

társasház Támogató általi létesítésére irányuló beruházás során és eredményeként 

megnövekvő környezeti és infrastrukturális terhelést felek optimalizálják. 

 

2. Támogató feltétlenül és visszavonhatatlanul 40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint 

támogatási összeget fizet Önkormányzat részére a következő ütemezésben: a jelen 

szerződés megkötése napján dr. Mosolygó Sára Ügyvédi Iroda (1054 budapest, 

Akadémia u. 11.) ügyvédnél ügyvédi letétbe helyezi a támogatási összeget, mely letét 

felszabadítására és az ügyvéd által Szentendre Város Önkormányzat Raiffeisen Bank 

Zrt-nél vezetett 12001008-00122568-00100003 számú számlájára történő átutalására a 

beruházás elvi építési engedélyének jogerőre emelkedése napján kerül sor. 

 

3. Önkormányzat a támogatási összeget Szentendre belvárosának térfigyelő rendszerrel 

történő felszerelésére fordítja. 

 

4. Felek kölcsönösen együttműködnek a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott cél 

minél hatékonyabb és gyorsabb elérésében. 

 

5. A jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírással lép hatályba, és mindaddig 

hatályban marad, míg mindkét fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit 
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maradéktalanul nem teljesítette. A jelen szerződés rendelkezései felek esetleges 

jogutódjaira is érvényesek, melyről minden fél a jogutódját tájékoztatni és a jelen 

kötelembe bevonni köteles, melynek megszegéséért az ezt elmulasztó fél felel. 

 

6. Jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy szűntethető meg. 

 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok - 

beleértve az Önkormányzat helyi rendeleteit is - rendelkezései az irányadóak.  

 

8. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei Városi 

Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzítő 

dokumentumot - a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembe vételével - jóváhagyólag 

írják alá. 

 

Szentendre, 2008.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  

Ildikó 

 Paraczkyné Tóth 

Judit Gabriella  

polgármester jegyző  ügyvezető 

Szentendre Város Önkormányzata  XIX Pont Kft. 

 

 

 

Szerkesztettem és ellenjegyzem: ügyvéd 

 


