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Megállapodás 

 
 

Mely létrejött egyrészről 

 

az Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet (2011, Budakalász, József A. u. 75.), 

képviseli: Tatár Tamás elnök, mint átadó (továbbiakban: Átadó) Cégjegyzékszám: 13-02-

050095, KSH számjel: 10102646-7020-129-13, számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 

10200964-20223760-00000000  

 

másrészről 

 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.), képviseli: dr. 

Dietz Ferenc polgármester, mint átvevő (továbbiakban: Átvevő) KSH számjel: 1315440, 

törzs szám: 411, adószám:15395364-2-13, számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-

00122568-00100003 

 

(együttes említésük esetén Felek) 

 

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

 

1. Megállapodó Felek egyezően rögzítik, hogy a Szentendrei Körzeti Földhivatal 

ingatlan-nyilvántartásában szentendrei belterület  

 

 358/8 hrsz. alatt felvett 226 m2 alapterületű, közút megjelölésű, természetben az Egres utca 

részét képező,  

 9021 hrsz.. alatt felvett 642 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű, természetben a 

Kút utca részét képező, 

 9069 hrsz. alatt felvett 555 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű, természetben a 

Kút utca részét képező, 

 10022 hrsz. alatt felvett 870 m2 alapterületű, közút megjelölésű, természetben az Ezerjófű 

utcát képező , 

 10095 hrsz. alatt felvett 918 m2 alapterületű, közút megjelölésű, természetben a Galócza 

utcát képező, 

 10113 hrsz. alatt felvett 1277 m2 alapterületű, vízfolyás megjelölésű, természetben a 

Muflon utcát képező, 

 10179 hrsz. alatt felvett 230 m2 alapterületű, saját használatú út megjelölésű, természetben 

a Névtelen utca részét képező, ingatlanok 

 

Átadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában állnak.  

 

 Felek rögzítik továbbá, hogy jelen pontban felsorolt ingatlanok tulajdoni lap III. része 

bejegyzést, elintézetlen széljegyet nem tartalmaz. 
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2. Megállapodó felek egyezően rögzítik, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanok kivétel nélkül 

Szentendre Város Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat szerves részeit képezik, 

azokat több mint 20 éve Szentendre Város Önkormányzat kezeli és tartja fent.  

 

3. Megállapodó felek egyezően rögzítik továbbá, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanokon 

Szentendre Város önkormányzata elbirtoklás jogcímen ingatlan-nyilvántartáson kívüli 

tulajdonjogot szerzett, azonban Felek a peren kívüli, békés megoldás érdekében jelen 

megállapodásban rögzítik az ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átadását.  

 

Átadó kijelenti, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanok tulajdonjogát –térítésmentesen– 

Átvevő tulajdonába adja közlekedési feladatok ellátása érdekében és céljára.  

 

4. A fentiek alapján Felek jelen megállapodás aláírásával egyezően, kölcsönösen és 

visszavonhatatlan akaratnyilatkozattal megállapodnak abban, hogy az 1988. évi I. tv. 

rendelkezései alapján Átadó Átvevőnek térítésmentesen átadja, Átvevő pedig Átadótól átveszi 

Átadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában álló  

 

 0358/8 hrsz. alatt felvett 226 m2 alapterületű, közút megjelölésű, természetben az Egres utca 

részét képező,  

 9021 hrsz.. alatt felvett 642 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű, természetben a 

Kút utca részét képező, 

 9069 hrsz. alatt felvett 555 m2 alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű, természetben a 

Kút utca részét képező, 

 10022 hrsz. alatt felvett 870 m2 alapterületű, közút megjelölésű, természetben az Ezerjófű 

utcát képező , 

 10095 hrsz. alatt felvett 918 m2 alapterületű, közút megjelölésű, természetben a Galócza 

utcát képező, 

 10113 hrsz. alatt felvett 1277 m2 alapterületű, vízfolyás megjelölésű, természetben a Muflon 

utcát képező, 

 10179 hrsz. alatt felvett 230 m2 alapterületű, saját használatú út megjelölésű, természetben a 

Névtelen utca részét képező, ingatlanok  

 

 (továbbiakban: Ingatlanok) kizárólagos tulajdonjogát közlekedési feladatok ellátása 

érdekében és céljára. 

 

6. Átadó kijelenti, hogy az átadás-átvétel időpontjában az Ingatlanokat, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban Átvevő kizárólagos tulajdonába adta. 

 

7. Átadó jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy az Ingatlanokra Átvevő tulajdonjoga térítésmentes átadás jogcímén az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzést nyerjen, melynek érdekében Átvevő jár el az illetékes 

földhivatalnál. 
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8. Felek kijelentik, hogy a jelen pontban meghatározott Ingatlanok, több mint húsz éve 

folyamatosan Átvevő birtokában vannak, így külön birtokbaadási eljárás lefolytatására nincs 

szükség. 

 

9. Átadó kijelenti, és szavatolja, hogy az Ingatlanok per-, teher-, igény és szolgalommentesek. 

Átadó kijelenti, és szavatolja továbbá, hogy az Ingatlanokon nincs harmadik személynek 

olyan joga, mely Átvevő tulajdonszerzését akadályozná. 

Az Átadó szavatosságot vállal azért, hogy az Ingatlanokat adó-, vagy adójellegű egyéb 

tartozás nem terheli.  

Az Átadó kijelenti továbbá, hogy az adásvétel tárgyát képező lakásingatlannak ingatlan-

nyilvántartáson kívüli tulajdonosa nincs és az adásvételi szerződés hitelezői érdekeket, igényt 

nem sért. 

 

10. Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodással összefüggésben keletkezett esetleges jogvitáikat 

megkísérlik peren kívül rendezni. 

 Tárgyalásaik eredménytelensége esetén pertárgyértéktől függően a Szentendrei Városi 

Bíróság vagy a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

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

teljes személyes illetékmentességben részesül. 

 

12. Felek rögzítik, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  152/2007. (V. 

15.) Kt. sz. számú határozatával – amely jelen Megállapodás 1. számú, elválaszthatatlan 

mellékletét képezi – a jelen okiratban foglalt tartalmú megállapodást jóváhagyta. 

 

13. Felek rögzítik, hogy az Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet Magyarországon 

bejegyzett, jogképes gazdálkodó szervezet. Tatár Tamás elnök a jelen megállapodás 

megkötésénél eljáró képviselője a megállapodást teljes körű meghatalmazás mellett, mint 

cégjegyzésre jogosult képviselő írja alá.  

 

14. 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. 

 

16. A Szerződő felek jelen megállapodás elkészítésével, ellenjegyzésével és a Földhivatal előtti eljárással 

dr. Túri Edit ügyvédet (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 13.) hatalmazzák meg teljes jogkörrel. 
 

17. Jelen megállapodás egymással szó szerint mindenben megegyező 8 (nyolc) eredeti 

példányban készült, amelyből Átadó 4 (négy), Átvevő pedig 4 (négy) eredeti példányt kap. 
 

18. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
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Felek kijelentik, hogy a hivatkozott törvényekben foglaltak alapján létrejött megállapodásuk 

tartalmát ismerik, azonosan értelmezik és magukra nézve kötelezőnek elismerve, mindkét fél 

részéről helybenhagyólag írják alá. 

 

 

Szentendre, 2007. év ………………… hó …… nap 

 

 

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 

Dr. Dietz Ferenc Tatár Tamás 

Polgármester Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet 

Elnöke 

Szentendre Város Önkormányzata  

Átvevő Átadó 

 

 

 

………………………………………….  

Dr. Molnár Ildikó  

Jegyző  

Szentendre Város Önkormányzata  

 

 

 

 

Szerkesztettem és ellenjegyzem, …………………, 2007. év ……………. hó ……. napján 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

 

 

 

 

Dr. Túri Edit  

Ügyvéd 

 

 

 


