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TERÜLET HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről  

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3. Adószám: 15395364-2-

13; Statisztikai számjel: 15395364-7511-321-13; Bankszámlaszám: 12001008-00122568-

00100003), képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester (továbbiakban: Használatba adó), 

 

másrészről az 

 

„AGY” Alkotó Gyermekeinkért Tehetségfejlesztő és Gondozó Műhelyek Alapítvány (2000 

Szentendre, Jókai u. 1-3., képviseli: Pap Lajos kuratóriumi elnök ) mint használó (továbbiakban: 

Használó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. A Használatba adó 1/1 arányú tulajdonát képezi, a szentendrei ingatlan-nyilvántartásban 

1806 helyrajzi szám alatt felvett, összesen 1296 m2 alapterületű, természetben Jókai utcaként 

megtalálható, közterület megjelölésű ingatlan, valamint a 1802/3 hrsz-ú, 675 m2 alapterületű, 

természetben Kert u. 3/b. szám alatt található étterem és udvar minősítésű ingatlan.  

Az Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet tulajdonában áll a szentendrei ingatlan-

nyilvántartásban felvett 1805 hrsz-ú 588 m2 alapterületű művelésből kivett áruház és udvar 

minősítésű ingatlan. 

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Használatba adó az 1806 hrsz-ú 

közterület a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező térképen feltüntetett, kb. 160 m2-es 

részét határozatlan időre Használó ingyenes használatába adja. Használó a előző mondatban 

meghatározott területet kerítéssel hozzákeríti az 1802/3 hrsz-ú ingatlanhoz, melyet Használó 

a Használatba adóval 1992. július 17-én aláírt, többször módosított használati szerződés 

alapján tart birtokban. 

3. A szerződő felek megállapítják, hogy Használó az Óbuda Termelő és Szolgáltató 

Szövetkezet tulajdonában álló 1805 hrsz- ú ingatlanból kb. 50 m2-t is lekerít, melyről 

Használatba adó tudomással rendelkezik, és mely terület lekerítéséhez hozzájárulását nem 

adhatja. A szerződés hatálya erre a területre nem terjed ki. A szerződés 2. sz. mellékletét 

képezi a 1805 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának írásos hozzájárulása ahhoz, hogy az ingatlana 

használatában a 1806 hrsz-ú ingatlannak a Használó általi a 2. pontban meghatározott 

lekerítése az ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi jogainak valamint az ingatlan bérlőjét az 

üzemeltetéshez fűződő jogainak gyakorlásában nem akadályozza. 

4. Használó jogosult a 2. pontban megjelölt területet saját költségén lábazat nélküli 

kerítéssel körbekeríteni oly módon, hogy arra kaput kell készítenie, és biztosítania kell, hogy 

az minden nap a nappali órákban nyitva legyen – március 1-szeptember 30 között 8-18 

óráig, október 1-február 28(29) között 8-16 óráig –, s az elkerített közterület–részre bárki 

bemehessen. A Használó jogosult a kaput az ettől eltérő időtartamban zárva tartani. 

 Használó tudomásul veszi, amennyiben olyan munkát végez, amelyre az építéshatósági 

előírások vonatkoznak, jelen megállapodás Használatba adó általi aláírása nem helyettesíti a 

szükséges eljárás lefolytatását, és engedélyek beszerzését. 

5. Használó köteles a körbekerített területet, valamint az általa létesített kerítést saját költségén 

folyamatosan gondozni, továbbá a kerítésen belül korábban létesített játszóeszközöket a 
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jelenleg hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően különösen a játszótéri eszközök 

biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletben meghatározott tanúsító 

szervezet által meghatározottaknak megfelelően felújítani, folyamatosan karbantartani. 

 Használó vállalja, hogy a játszó-eszközöket 1,2 mFt-os összegben felülvizsgáltatja, 

karbantartja, szabványosítja, illetve esetleg új játszóeszközöket helyez ki, és a területen lévő 

kutat – a szerződés hatályba lépésétől számított 2 éven belül – üzemképes állapotba hozza és 

helyreállítja. 

6. Használó tudomásul veszi, hogy a 2. pontban meghatározott közterület–részen a Tulajdonos 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmiféle építményt nem helyezhet el. 

7. Szerződő felek jogosultak jelen szerződést bármikor, 3 hónapos felmondási idővel 

felmondani. Használó ez esetben a szerződés megszűnéséig köteles saját költségén az általa 

létesített kerítést elbontani, illetve a szerződés megszűnésével egyidejűleg köteles az általa 

használt területet Használatba adó birtokába bocsátani. 

8. Használó tudomásul veszi, hogy a 2. pontban megjelölt terület használatával, annak 

körbekerítésével, a terület, valamint a kerítés gondozásával, illetve a kerítés elbontásával 

kapcsolatos minden költséget maga visel, Használatba adóval szemben jelen szerződésből 

eredően semmiféle megtérítési igénnyel, a használt területtel kapcsolatban semmilyen 

jogcímen tulajdoni igénnyel nem léphet fel. 

9. Amennyiben Használó jelen szerződésben foglalt valamely kötelezettségét nem teljesíti, 

vagy az általa körbekerített közterület–részen a Használatba adó előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül építményt helyez el, és kötelezettségét (az építmény elbontását) a 

Használatba adó írásbeli felszólítása ellenére a felszólításban foglalt határidőn belül nem 

teljesíti, akkor Használatba adó a határidő eredménytelen elteltét követően jogosult jelen 

szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni. Használó ebben az 

esetben köteles az általa körbekerített közterület–részt a szerződés megszűnését követő 5 

napon belül Használatba adó birtokába bocsátani, az általa készített kerítést vagy az 

esetlegesen engedély nélkül emelt építményt saját költségen elbontani.  

10. Használatba adó kijelenti, hogy az ingatlan védett terület, egyebekben per-, teher és 

igénymentes. 

11. Használatba adó a használat tárgyát képező ingatlant a szerződéskötés napján Használó 

birtokába bocsátja, amit Használó jelen szerződés aláírásával elismer. 

12. Felek megállapítják, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsődlegesen peres 

úton kívül (egymásközti egyeztetés, igény szerint szekértők felkérésével) kísérlik meg 

rendezni. Amennyiben a vita rendezése peren kívül nem lehetséges, hatáskörtől függően a 

Szentendrei Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

13. Használó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírására az Alapítvány alapító okirata alapján 

Pap Lajos kuratóriumi elnök jogosult. 

14. A Polgármester jelen szerződés aláírására a …/2006. (IX. 12.) Kt. sz. határozat 

hatalmazta fel. 

15. Jelen szerződés mindaddig nem lép hatályba, míg használó a 3. pontban meghatározott 

hozzájárulást hat eredeti példányban a Használatba adó részére be nem nyújtja. 

Felek e szerződést, amely készült hat eredeti és egymással mindenben megegyező példányban, 

annak közös átolvasása és együttes értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentendre, 2006. szeptember … 
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dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó   Pap Lajos 

polgármester jegyző kuratóriumi elnök 

Szentendre Város Önkormányzat  „AGY” Alkotó Gyermekeinkért 

   Tehetségfejlesztő és Gondozó 

      Műhelyek Alapítvány 

 

 

 


