
 

Az előterjesztés és a határozat 2. számú melléklete 

 

SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE  

 

 

amely létrejött  

 

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3.  

KSH szám: 1315440 

Adószám: 15395364-2-13 

Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

Továbbiakban (Megrendelő),  

 

INVESTO Ingatlanforgalmazási és Fejlesztési Kft 

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 14. I. emelet 

Cégjegyzékszám:01-09-736402 

Adószám: 12674862-2-41 

KSH szám: 12674862-7012-113-01 

Képviseli: Potsubay Dóra ügyvezető 

Továbbiakban (Költségviselő), 

 

Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

Adószám: 12257728-2-41 

Számlaszám: 10200830-32323726 

KSH szám: 12257728-7421-113-01 

Képviseli: Albrecht Ute ügyvezető 

Továbbiakban: (Tervező)  

 

(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alábbi feltételek mellett:  

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Szentendrén, 2006. február 22. napján tervezési 

szerződést kötöttek egymással az alábbiakban meghatározott tárgyban: 

 

„Szentendre, HÉV-állomás - Dózsa György út és a 379/1 hrsz-ú terület által határolt, a 

hatályos szabályozási terv szerint Gksz-1 övezetbe tartozó tömbre vonatkozó szabályozási 

terv című dokumentáció elkészítése, az 1. számú mellékletben részletezett 

tartalommal.” 

  

2. Szerződő felek együttesen, azonos akaratnyilvánítással megállapodnak abban, hogy az 1. 

pontban rögzített szerződés hatályát a mai napon közös megegyezéssel megszüntetik. 

 

3. Szerződő felek egyezően kijelentik, hogy az 1. pontban meghatározott jogviszonyukból 

eredően egymással minden tekintetben teljes körűen elszámoltak. 

 

4. Szerződő felek egyezően kijelentik, hogy egymással szemben semminemű követelésük 

nincs sem az 1. pontban meghatározott szerződés megkötéséből, sem annak 

megszüntetéséből eredően, ennek megfelelően egymással szemben semminemű 



követelést, egyéb igényt semmilyen jogorvoslati fórum (pl. bíróság), hatóság stb. előtt 

nem érvényesítenek, és azt a jövőben sem teszik meg. 

 

5. Amennyiben a Szerződő Felek valamelyike jelen megállapodás 4. pontjában 

meghatározott vállalását (nyilatkozatát) megszegi köteles a vele szerződő másik Félnek, 

vagy Feleknek az ebből eredő valamennyi költségét (kiadását) megtéríteni.        

 

6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. 

 

7. Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a polgármestert a …/2006. () 

Kt. számú határozatában felhatalmazta jelen megállapodás aláírására.  

 

8. Jelen megállapodást 2 oldal terjedelemben, 5 egymással szó szerint megegyező 

példányban készült, melyből 3 példány Szentendre Város Önkormányzatát, 1-1 példánya 

a Tervezőt, illetve a Költségviselőt illet.  

 

 

Szentendre, 2006. november ……………. 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó Potsubay Dóra Albrecht Ute 

polgármester jegyző ügyvezető ügyvezető 

Megrendelő Költségviselő Tervező 
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