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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: Szentendrei Oktán Kft. 

Székhely: 2023 Dunabogdány, Cseresznyés u.25.  

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-067090 

Adószám: 10852839-2-13 

Bankszámlaszám: CIB Bank Rt. 10700550-42374503-51100005 

Képviseli: Hlács Lászlóné ügyvezető 

– továbbiakban: Felperes 

(Felperes és Alperes együttesen: Felek) 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

1.) A felek megállapítják, hogy közöttük a Pest Megyei Bíróság előtt 6.K.26.688/2005.  sorszám 

alatt peres eljárás van folyamatban közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának tárgyában.  

 

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

alábbi módon kívánják rendezni.  

 

a.) A Szentendrei Oktán Kft. Felperes vállalja, hogy 5.200.000 .- /azaz ötmillió kettőszázezer,-

/ Ft-ot a szerződés aláírásakor megfizet Szentendre Város Önkormányzat Alperes részére. 

Késedelmes fizetés esetén Szentendrei Oktán Kft. Felperes a mindenkori jegybanki 

alapkamat kétszeresével növelt összeget köteles megfizetni Alperes Szentendre Város 

Önkormányzata részére.  

  

b.) Szentendre Város Önkormányzat Alperes kijelenti, hogy a tulajdonában álló, szentendrei 

2954/2. hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában nincs további közterület-használati díj 

megfizetése iránti igénye (a 2.a./ pontban meghatározott 5.200.000.- Ft-on felül)  az 1999. és 

2006. szeptember 30. napja között időszak tekintetében. Felek kijelentik, hogy a fenti ingatlan 

vonatkozásában, a közterület- használati díj tekintetében az előbbieknek megfelelően teljes 

körűen elszámoltak és megállapodnak abban is, hogy jelen egyezségkötésüket megelőző vitás 

kérdéseikből eredően (így különösen a jognyilatkozat pótlására indított polgári per illetve a 

közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára indított per), jelen egyezségben 

meghatározott egyéb jogcímeken kívül (5.200.000 Ft megfizetése, közterület- használati díj 

folyamatos fizetése 2006. október 1. napjától), a másik féllel szemben semmilyen más 

jogcímen nem élhetnek kártérítési, vagy egyéb megtérítésre vonatkozó követeléssel. 

Amennyiben jelen pontban foglalt kötelezettségét bármelyik fél megszegi köteles megtéríteni 

a másik fél ebből eredő valamennyi költségét, kárát, elmaradt hasznát, amely követelés a 

másik fél igényérvényesítése megkezdésétől esedékes.       
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c.) A Szentendrei Oktán Kft. Felperes a 2.a./ pontban meghatározott 5.200.000,- /azaz ötmillió 

kettőszázezer,-/ Ft összeget ügyvédi letétbe helyezte jelen egyezség céljának megvalósulása 

érdekében.  

 

d.) A Szentendrei Oktán Kft Felperes vállalja, hogy a jövőben - 2006. október 1. napjától 

kezdődően a 2.b.) pontban meghatározott ingatlan vonatkozásában Szentendre Város 

Önkormányzata által önkormányzati rendeletében meghatározott mértékű – mindenkor 

hatályos – közterület használati díjat megfizeti és erről a kötelezettségéről esetleges 

jogutódját (vagy az Őt követő üzemeltetőt) is írásban tájékoztatja.  

 

e.) Szentendre Város Önkormányzata Alperes jelen egyezség aláírásával tulajdonosi 

hozzájárulását adja a 11/1994. (III.25.) IKM rendelet 4. számú melléklet I. Rész 7. b.) pontja 

alapján a Szentendrei OKTÁN Kft. Felperes részére, az üzemanyagtároló-tartályok hatályos 

környezetvédelmi szabályok szerinti átalakításához.  

 

f.) Felek megállapítják, hogy a Szentendrei Városi Bíróság 4.P.20.543/2005. sz. nyilvántartott 

eljárásban a tulajdonosi hozzájárulás tárgyában nem jogerős első fokú ítéletével a tulajdonosi 

hozzájárulást pótolta. Az első fokú ítélet ellen Szentendre Város Önkormányzata a törvényes 

határidőn belül fellebbezést nyújtott be. Szentendre Város Önkormányzat Alperes vállalja, 

hogy jelen egyezség hatályba lépését követően a benyújtott fellebbezését visszavonja. 

 

g.) Felek megállapodnak abban, hogy közösen kérik az eljáró Pest Megyei Bíróságot, hogy jelen 

egyezségüket hagyja jóvá, azzal, hogy mindegyik fél viseli az eddig felmerült és az ezután 

esetlegesen felmerülő költségeit. 

 

3. Jelen szerződés a 2.a. pontban meghatározott 5.200.000.- Ft pénzösszeg Szentendre Város 

Önkormányzata Alperes számláján történő jóváírása napján lép hatályba.   

 

Szentendre, 2006. szeptember …… 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó Hlács Lászlóné 

polgármester jegyző ügyvezető Igazgató 

Szentendre Város Önkormányzata Szentendrei Oktán Kft. 

 

Szerkesztette és ellenjegyezte: 

 

Dr. Szél Péter 

Ügyvéd 

 

 

 


