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2. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött 

egyrészről: Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1- 3., képviselője: 

dr. Dietz Ferenc polgármester) – továbbiakban Önkormányzat  

másrészről:  

ÓBUDA Termelő és Szolgáltató Szövetkezet (székhelye: 2011 Budakalász, József Attila u. 75. 

képviseli: Tatár Tamás elnök) – továbbiakban: Óbuda TSZ 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Óbuda TSZ a tulajdonát képező szentendrei  

11186 

11187 

11188 

11189 

11190 

11194  

hrsz-ú ingatlanokat - illetőleg telekalakítást követően az azok megosztásából létrejövő 

ingatlanokat - befektetési célú vevő számára értékesíteni kívánja. 

 

2. Jelen szerződés célja, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan(csoporto)t a szentendrei 

11189 hrsz-ú - az Óbuda TSZ a tulajdonát képező - úton keresztül Szentendre Város 

Önkormányzata Szabályozási Tervének megfelelő szélességű út kösse össze a 

Szentlászlói úttal. 

 

3. Óbuda TSZ vállalja, hogy a jelen szerződés mellékletét képező, a Vetület-Geo Kft. által 

készített helyszínrajzon piros színnel kijelölt, az 1. pontban meghatározott 

ingatlan(csoporto)t a Szentlászlói úttal összekötő, út szélesítéséhez elengedhetetlen közút 

céljára történő lejegyzéshez szükséges, a 4. pontban részletezett kártalanítási költségeket, 

valamint a 7. pontban meghatározott ügyvédi munkadíjat előre, egy összegben, a jelen 

szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalja Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt. 

által vezetett 12001008-00122568-00100003 számú számlájára. 

 

4. A közút céljára lejegyzendő ingatlanok megnevezése, a lejegyzendő terület mértéke, és a 

kifizetendő kártalanítás a következő: 

 

 a szentendrei 11173 hrszú ingatlan tulajdonosainak 90 m2 területre a következők 

szerint  

Czakó Andrásné és Németh Árpád 72 m2 x 5.000,- Ft/m2 = 360.000,- Ft  

Vilsitz Antal és Vilsitz Antalné 18 m2 x 16.000,- Ft = 288.000,- Ft 

 A szentendrei  0195 hrszú ingatlan tulajdonosainak 74 m2 területre 5.000 Ft./m2 

áron 370.000 Ft. összeg; 

 A szentendrei 0200 hrszú ingatlan tulajdonosának 113 m2 területre 3.000 Ft./m2 

áron 339.000 Ft. összeg; 

 

Összesen: 1.357.000 Ft. összeg. 

 

5. Az Óbuda TSZ vállalja, hogy az útszélesítéssel érintett 11173 hrsz-ú ingatlanon meglévő 

Vilsitz Antal tulajdonát képező tolókapu átalakításáról és áthelyezéséről meghatározott 

bekerülési bruttó összeg (488.400,- Ft) megfizetését. 
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6. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. pontban meghatározott összeget 

kizárólag az út céljára történő lejegyzés során érintett ingatlanok tulajdonosainak 

kártalanítására használja. 

 

7. Az Óbuda TSZ vállalja, hogy a 4. pontban meghatározott ingatlanok tulajdonosaival - a 

lejegyzendő területrészek önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében - kötendő 

ingatlan adásvételi szerződések ügyvédi munkadíját 300.000 Ft.+ÁFA összegben 

megfizeti. 

 

8. Az Óbuda TSZ vállalja, hogy az útszélesítéssel érintett, szentendrei 11194 hrsz-ú, 

tulajdonát képező ingatlannak az út szélesítéséhez szükséges részét 899 m2 területet 

térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja, az Önkormányzat tulajdonjogának 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul.  

 

9. Az Óbuda TSZ vállalja, hogy az útszélesítés ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez 

szükséges telekalakítási vázrajzot térítésmentesen, bejegyzésre alkalmas módon és 

mellékletekkel (helyszínrajz, tulajdoni lapok, stb.) az Önkormányzat rendelkezésére 

bocsátja a jelen szerződés megkötését követő 30 napon belül. 

 

10. Az Óbuda TSZ térítésmentesen vállalja, a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott 

aszfalt burkolatú út megépítését, beleértve az engedélyeztetéssel és a kivitelezéssel 

kapcsolatos költségek viselését is.  

 

11. Az Óbuda TSZ térítésmentesen vállalja, hogy a jelen szerződés 2. pontjában 

meghatározott aszfalt burkolatú út megépítéséhez szükséges telekalakítások költségeit 

viseli. 

 

12. A jelen szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a 4. pontban meghatározott ingatlanok 

valamennyi tulajdonosának a telekalakításhoz, és az útszélesítéshez szükséges 

önkormányzati tulajdonszerzéshez hozzájáruló írásbeli nyilatkozata az 

Önkormányzathoz megérkezzen.   

 

13. A fenti megállapodásban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.  

 

14. Szentendre Város Önkormányzatának képviselője a …/2006. () Kt. számú határozata 

alapján jogosult a jelen megállapodás aláírására.  

 

15. Az Óbuda TSZ képviselője kijelenti, hogy a szövetkezet Magyarországon bejegyzett, 

jogképes gazdálkodó szervezet. A jelen megállapodás megkötésénél eljáró képviselője a 

megállapodást teljes körű meghatalmazás mellett, mint cégjegyzésre jogosult képviselő 

írja alá. 

 

Szentendre, 2006 

 

……………………………………………………..                      …………………………. 

 dr. Dietz Ferenc                    dr. Molnár  Ildikó                                 Tatár Tamás 

 polgármester                              jegyző                                                   elnök 

         Szentendre Város Önkormányzata         Óbuda TSZ 

 


