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MEGÁLLAPODÁS 

 

 

 

Mely létrejött egyrészről, 

 

Szentendre Város Önkormányzata 

(2000 Szentendre, Városház tér 3), 

Statisztikai számjel: 15395364-7511-321-13 

Adószám: 15395364-2-13 

Képviselő: dr. Dietz Ferenc polgármester, 

 

másrészről, 

 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

(2000 Szentendre, Sztaravodai út) 

Statisztikai számjel:  

Adószám:  

Képviselő. dr. Cseri Miklós főigazgató 

 

között a mai napon, az alábbi feltételek mellett: 

 

1./ A Szabadtéri Néprajzi Múzeum (továbbiakban SZNM) kezdeményezésére Szentendre 

Város Önkormányzata és a magyar államot képviselő Kincstári Vagyoni Igazgatóság között a 

6893 hrsz-ú, természetben a Szentendre, Sztaravodai út területéből a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum területére eső kb. 1,2 ha terület a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kezelésébe és a 

magyar állam tulajdonába kerülése érdekében, valamint a 6896 hrsz-ú és a 6884 hrsz-ú 

ingatlanokból a Sztraravoda forrás és környéke kb. 1,5-2,5 ha része Szentendre Város 

Önkormányzat tulajdonába kerülése érdekében, létrejött  192/2007. (VI.13.) Kt. számú 

képviselő-testületi határozattal elfogadott csereszerződés(ek)hez kapcsolódóan az SZNM az 

alábbi felajánlásokat teszi : 

 

 Az NFT-II. keretén belül, a tervezett Észak-magyarországi Falu tájegység, a 

vasútállomás – új bejárati épület, illetve az első magyarországi motorvonat 

rekonstruálása építkezéséből eredő esetleges hibákat a Sztraravodai uton 

helyreállítja. 

 A Skanzen Nagyparkolónál lévő és azzal szemben lévő két buszmegállót a 

Szentendrei Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési referensével egyeztetett 

módon felújítja, karbantartja, illetve takarítja mindaddig, amíg felek jelen 

megállapodás megszűnéséről közösen, írásban nem rendelkeznek.  

 A Táltos utca felújításához 5 millió forint értékben készpénzzel, vagy egyéb 

módon hozzájárul, abban az esetben, ha az utca lakói útépítési társulást hoznak 

létre, és a rájuk eső önrészt is hiánytalanul befizetik. 

 A Sztaravodai forrás örökbefogadójaként vállalja a forrás és környékének rendben 

tartását, azon kívül továbbra is vállalja, hogy a forrást megközelíteni kívánó 

csoportok, mozgásukban korlátozott személyek részére – igényük esetén biztosítja 

a Sztaravoda forrás megközelítését a Skanzen területéről a lezárt kapu 

megnyitásával. 

 A Forrás út melletti vízelvezető árok tisztántartásáról gondoskodik.  
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Jelen megállapodás hatálybalépésének feltétele, hogy Szentendre Város Önkormányzata és a 

magyar államot képviselő Kincstári Vagyoni Igazgatóság az 1. pontban körülírt 

csereszerződés(eke)t aláírják. 

 

Jelen megállapodás két oldal terjedelemben, nyolc egymással szó szerint megegyező 

példányban készült, melyből négy példány Szentendre Város Önkormányzatát, négy példány 

a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot illet. 

 

A szerződést felek a mai napon annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal és 

szándékukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják. 

 

 

Szentendre, 2007. június  

 

 

 

Dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó    dr. Cseri Miklós 

polgármester  jegyző      főigazgató  

 

 

 

 


