
E G Y E Z S É G  

 

 

amely létrejött 

 

egyrészről:  

 

név: Szentendre Város Önkormányzata  

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

adószám: 15395364-2-13 

bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

– továbbiakban: Alperes  

 

másrészről:  

 

Név: Dombai Gábor 

Lakóhely:   

Szig.szám:  

Adóazonosító jele:  

Bankszámlaszám:  

 

Név: Dombai Gáborné 

Lakóhely:   

Szig.szám:  

Adóazonosító jele:  

Bankszámlaszám:  

 

– továbbiakban: Dombai Gábor és Dombai Gáborné együttesen: Felperes 

 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

1. A felek megállapítják, hogy közöttük a Szentendrei Városi Bíróság előtt 3.P.20.712/2006.  

sorszám alatt peres eljárás van folyamatban használati díj megállapítása tárgyában.  

 

2. A felek megállapodnak abban, hogy a fenti eljárással kapcsolatos valamennyi vitás kérdést az 

alábbi módon kívánják rendezni:  

 

a) A Szentendre Város Önkormányzata Alperes vállalja, hogy jelen egyezség 1. számú 

mellékletét képező 2007. június 18.-i keltezésű, a 3246/3 helyrajzi számú földrészlet 

megosztásáról készített (HP-GEO Bt.- Balogh Péter Attila földmérő által készített) 

változási vázrajz alapján, a 3246/7 hrsz.-al jelölt út (összesen 149 m2) tulajdonjogának 

megszerzése érdekében (adás-vétele tárgyában) 18.666 Ft/m2,- /azaz összesen:18.666-/ 



Ft x 149m2= 2.781.234 Ft/ vételárat - mely összeg tartalmazza az 5 évre  

visszamenő  használati díjat - megfizet Felperesek részére jelen egyezséget jóváhagyó 

végzés jogerőre, illetve a Földhivatal által záradékolt vázrajz alapján a telekmegosztást 

jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az Felperesek által 

megjelölt …………………….. számú bankszámlára történő átutalással. 

  

b) Felperesek kijelentik, hogy a tulajdonukban álló, szentendrei 3246/3. hrsz. alatt felvett 

ingatlan vonatkozásában nincs további használati díj, illetve más jogcímen történő 

követelés megfizetése iránti igénye Alperessel szemben.  

 

c) Felek kijelentik, hogy az 2/a. pontban meghatározott ingatlan vonatkozásában az 

előbbieknek megfelelően teljes körűen elszámoltak. 

 

d) Felperesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szentendrei 3246/3 helyrajzi számú földrészlet 

megosztásáról készített (HP-GEO Bt.- Balogh Péter Attila földmérő által készített) 

változási vázrajz alapján az ingatlan a 3246/6 és a 3246/7 hrsz.-ú ingatlanokra 

megosztásra kerüljön és a 2/a. pontban meghatározott vételár teljes kiegyenlítése után a 

3246/7 hrsz.-ú ingatlan (kivett, út, 149 m2) vonatkozásában Szentendre Város 

Önkormányzatának (2000 Szentendre, Városház tér 1-3., képviseli: dr. Dietz Ferenc 

polgármester) tulajdonjoga a Földhivatalban (a közhiteles földhivatali nyilvántartásba) 

bejegyzésre kerüljön. 

 

e) Szentendre Város Önkormányzatának Polgármesterét Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 232/2007. (VI.26.) Kt. számú határozatával 

hatalmazta fel jelen egyezség aláírására. 

 

f) Felek megállapodnak abban, hogy közösen kérik az eljáró Szentendrei Városi Bíróságot, 

hogy jelen egyezségüket – Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének 

jóváhagyó határozatát követően - hagyja jóvá, azzal, hogy mindegyik fél viseli az eddig 

felmerült és az ezután esetlegesen felmerülő költségeit.  

 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: 62-2/2006. számú változási vázrajz 

2. számú melléklet: a 3246/3 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapja 

3. számú melléklet: a 3246/3 hrsz-ú ingatlanról készített értékbecslés 

 

Szentendre, 2007. június …….. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó Dombai Gábor                   Dombai Gáborné 

polgármester jegyző Felperesek 

Szentendre Város Önkormányzata 3246/3. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai 

 

Szerkesztette és ellenjegyezte: 

 

 


