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Telekalakítási szerződés 

 

amely létrejött 

egyrészről : Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3. képv: dr. 

Dietz Ferenc polgármester), mint az 1245/41, 1355 és 8634/69 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa, 

mint Átadó  
másrészről: Városi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság  (2000 Szentendre, 

Szabadkai u. 9. képv: Horváth Gusztáv cégvezető, cégjegyzékszám: 13-10-040159) mint az 

1245/20 hrsz-ú ingalan tulajdonosa,  mint Átvevő 

(a továbbiakban együttes említésük esetén, mint Szerződő Felek) között az alulírott napon és 

helyen az alábbi feltételek mellett: 

 

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Szentendrei Körzeti Földhivatal által  kiállított tulajdoni lap 

másolat szemle tanúsága szerint a szentendrei ingatlan nyilvántartásban 1245/41 hrsz  alatt 

felvett közterület besorolású 6 ha 6690 m2 területű, továbbá az  1355 hrsz-ú közterület 

besorolású 2 ha 7278 m2 területű és a 8634/69 hrsz-ú közterület besorolású 10 ha  4236 m2  

területű ingatlan  Szentendre Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik. 

 

2./ Felek ugyancsak rögzítik, hogy a Szentendrei Körzeti Földhivatal által kiállított tulajdoni lap 

másolat szemle tanúsága szerint a szentendrei 1245/20 hrsz-ú 5618 m2 térméretű Fűtőmű 

megnevezésű ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban a Városi Szolgáltató Zártkörű 

Részvénytársaság. 

I. Telekalakítás 

 

3./ Szerződő Felek megállapítják, hogy Visegrád  Város Polgármesteri Hivatala a FORMAP  Kft. 

(székhelye: 1021 Budapest, Széher út 22.) által készített, a Szentendrei Körzeti Földhivatal által 

3-200/2006, E-57/2006. számon záradékolt és előzetesen nyilvántartásba vett változási vázrajzot 

az 1532-1/2006. számú határozatával jóváhagyta, mely határozat 2006. ________________én 

jogerőre emelkedett. A változási vázrajzot Szerződő Felek, mint akaratukkal egyezőt elfogadták 

és hozzájárultak, hogy az e pontban hivatkozott hatósági határozat szerint az 1. és 2. pontban 

körülírt ingatlanok összevonása és megosztása után a 4. pontban részletezett földrészletek 

alakuljanak ki, amelynek területmérlege 1054 m2 a Városi Szolgáltató Zártkörű 

Részvénytársaság tulajdonában álló és kerülő ingatlanok javára.   

 

4./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a telek-határrendezés során kialakított, Szentendre belterületén 

lévő földrészletek az alábbiak: 

 

 

 

 Helyrajzi szám     Terület m2          Minősítés                      Tulajdonos 

 Változás előtt 

1245/20           5618        fűtőmű                   Városi Szolgáltató Zrt 

1245/41         66690        közterület               Szentendre Város Önkormányzata   

1355              27278        közterület               Szentendre Város Önkormányzata 

8634/69       104236        közterület               Szentendre Város Önkormányzata 
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Változás után                              

           1245/41 66259          közterület              Szentendre Város Önkormányzata 

1245/47             3867          épület és udvar     Városi Szolgáltató Zrt                                    

            1245/48            2805           fűtőmű                  Városi Szolgáltató Zrt. 

            1355              27261          közterület             Szentendre Város Önkormányzata 

            8634/70    1213          közterület             Szentendre Város Önkormányzata 

            8634/71         102417          közterület             Szentendre Város Önkormányzata 

 

5./ Szerződő Felek megállapítják, hogy a telekalakítás során a 3. pontban rögzített területmérleg 

szerinti 1054 m2 területnövekmény keletkezett a Városi szolgáltató Zrt. ingatlaniban, és 

ugyancsak 1054 m2-rel csökkent a Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló 

ingatlanok területe, mely területet Szentendre Város Önkormányzat a 132/2006.(V.23.) Kt. 

számú határozat alapján a Városi Szolgáltató Zrt. részére átadja hasznosításra.   

 

6./ Szerződő Felek rögzítik, hogy az átadott terület felett 20 kV-os nagyfeszültségű elektromos 

vezeték húzódik, melynek két tartó oszlopa  szintén a területen áll. 

Átadó kijelenti, hogy az 1054 m2 közterületet  a 219/2006.(IX. 12.) Kt. számú határozatával a 

forgalomképtelen törzsvagyon állományából a forgalomképes vagyonállományba rendelte 

áttenni, így az átadásnak jogszabályi akadálya nincs. 

 

7./ Birtokbaadás 

Szerződő felek rögzítik, hogy a birtokbaadásra jelen szerződés aláírásának napját tűzik ki. 

Átvevőt a szerződés aláírásának időpontjától kezdve illetik meg a birokba adott ingatlannal 

kapcsolatos jogok, s terhelik az arra vonatkozó kötelezettségek, valamint a kárveszélyt is ezen 

naptól viseli. A birtokbaadásról jegyzőkönyv készül. Szerződő felek rögzítik, hogy a 

Földhivatalnál eljárni Átvevő kötelessége 

  

III. Egyéb rendelkezések 

 

8./ Az Átvevő kijelenti, hogy jelen szerződés megkötésére jogosult, szerzési képessége 

korlátozva nincs, Magyarországon bejegyzett, működőképes gazdasági társaság, mely 

társaság nem áll csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. Átvevő 

képviselőjét az Igazgatótanács ____/2006.(___) számú határozata hatalmazta fel jelen 

szerződés aláírására. Az Átadó képviselője a jelen szerződésben megjelölt képviselője 

felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötésére jogosult, képviseleti 

jogköre korlátozva nincs, a 219/2006. (IX. 12.) Kt. számú képviselő testületi határozat 

alapján jogosult jelen szerződés aláírására.  

 

9./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. 

 

Szerződő Felek jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült, annak átolvasása és 

értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják. 
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10./ Szerződő Felek a fenti szerződés megszerkesztésével és ellenjegyzésével megbízzák és 

meghatalmazzák dr. Gilly Sarolta ügyvédet (2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 1.) valamint azzal, 

hogy a fenti szerződéssel kapcsolatban képviseletüket lássa el. Megbízott a szerződés 

megszerkesztésével és ellenjegyzésével a fenti megbízást elfogadja. Szerződő Felek a jelen 

szerződést tényvázlatnak is tekintik.  

 

 

S z e n t e n d r e ,  2 0 0 6 .   

 

  

 

____________________________________________       ___________________________ 

       dr. Dietz Ferenc                         dr. Molnár Ildikó                           Horváth Gusztáv 

         polgármester                                 jegyző                                           cégvezető    

             Szentendre Város Önkormányzata                                         Városi Szolgáltató Zrt. 

                               Átadó                                                                                  Átvevő                                      

 

 

 

 

Ellenjegyzési záradék: 

Alulírott dr. Gilly Sarolta ügyvéd (2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 1.) tanúsítom, hogy 

Szerződő Felek a fenti szerződést jogosultságuk igazolását követően írták alá. A fenti szerződést 

szerkesztettem és ellenjegyzem Szentendrén, 2006____________________napján. 

                                                                                                  

   

 

 

 

                                                                                                Dr. Gilly Sarolta  

                                                                                                             ügyvéd  

 

 


