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Telekalakítási és átruházási szerződés  
amely létrejött 
 
egyrészről: Szentendre Város Önkormányzata (2000. Szentendre, Városház tér 3. képviseletében: dr. Dietz Ferenc 
polgármester), (továbbiakban Önkormányzat),  
 
mésrészről: Bordán Irén (sz: …………., an: …………, lakik: ………….. szig. sz:…………, adóazonosító: …………. 
 
valamint 
Acsádi István (sz: ……….., an.: ……….., lakik: …………….., adóazonosító: …………….. ) 
Acsádi Istvánné (sz: ……………, an: ……….., lakik: …………….., adóazonosító: ……………. 
Patocskai István László (adatok) 
 
a továbbiakban jogelődök 
(a továbbiakban együttes említésük esetén, mint Szerződő Felek) 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

1. Bordán Irén kizárólagos tulajdonát képezi a szentendrei 1707/8 hrsz-ú ingatlan. 
2. Jogelődök a szentendrei 1707/8 hrsz-ú ingatlan korábbi tulajdonosai voltak. 
3. Szentendre Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik a szentendrei 2961/1 és a 1707/6  hrsz-ú ingatlanok. 
4. A szentendrei 1707/5 hrsz-ú 3030 m2 alapterületű ingatlan a Szentendrén 1982. január 11-én kelt 6006/1981. számú 

ingatlan megosztásáról szóló határozat alapján a 1707/6 hrsz-ú 337 m2 alapterületű, a 1707/8 hrsz-ú 1973 m2 
alapterületű és a 1707/7 hrsz-ú 720 m2 alapterületű ingatlanokra lett megosztva. A 1707/6 hrsz-ú út térítésmentesen 
került kialakításra. 

5. Szentendre Város Önkormányzat feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a 1707/6 hrsz-ú ingatlanból 
73 m2 terület a szentendrei 1707/8 hrsz-ú ingatlanhoz kerüljön átcsatolásra a Budapesten, 2003. december 17-én kelt, 
3-138 /2003. számú, 5-830/2009 számon újrazáradékolt vázrajz szerint és jelen szerződés aláírásával feltétlenül és 
visszavonhatatlanul hozzájárul a telek határ-rendezés ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez. 

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a telek-határrendezés során kialakított, Szentendre belterületén lévő földrészletek az 
alábbiak: 

 
 

Helyrajzi szám        Terület m²               Minősítés           Tulajdonos    Változás előtt  1707/6    337  közterület Szentendre Város Önkormányzata 
1707/8   1973  lakóház és udvar Bordán Irén 
 
 
Változás után 1707/6    264  közterület Szentendre Város Önkormányzata 
1707/8   2046  lakóház és udvar Bordán Irén 

 
 

7. Szerződő Felek megállapítják, hogy a telekalakítás során a 1707/8 hrsz-ú ingatlanhoz a 1707/6  hrsz-ú ingatlanból 73 
m² került csatolásra, így a 1707/8 hrsz-ú ingatlan területe 73 m²-re nőtt, míg a 1707/6  hrsz-ú ingatlan területen 
ugyanilyen mértékben csökkent.  

8. A telek határ rendezés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 27. § (8) 
bekezdése alapján térítésmentesen történik. 

9. A jogelődök a jelen ügylethez feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak, Szentendre Város Önkormányzatával 
és Bordán Irénnel szemben a jelen jogügylettel kapcsolatban követelésük nincs és ilyet a jövőben sem támasztanak. 

10. Az ingatlan közterületi kapcsolata nem a Helyi Építési Szabályzatban rögzítettek szerint biztosított, az Önkormányzat 
tulajdonában lévő, de nem közterületi mínősítésű ingatlanon, vagy a Pilis utca felől a Bükkös patakon keresztül.  

11. Szentendre Város Önkormányzat a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanrész per-, teher- és 
igénymentességéért Bordán Irénnel szemben szavatosságot vállal. 

12. Szerződő felek rögzítik, hogy a birtokbaadásra a szerződéskötés napján kerül sor. 
13. Bordán Irént terheli az ügyvédi ellenjegyzés és a földhivatali eljárás költsége.  
14. Jelen szerződés tekintetében az ügyvédi költséget Bordán Irén a szerződés aláírásával egyidejűleg fizet meg. 
15. Szerződő Felek kijelentik, hogy magyar állampolgárok és ingatlanszerzési, illetőleg szerződéskötési képességüket 

jogszabály vagy hatósági határozat nem akadályozza.  
16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók.  
17. Szerződő Felek jelen szerződést, amely 8 db eredeti példányban készült annak átolvasása és értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.  
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18. Szerződő felek megbízzák …………………………..…………. ügyvédet 
(……………………………………….………) hogy a fenti szerződéssel kapcsolatban a földhivatalnál képviseletüket 
lássa el, a szerződést egyben tényvázlatnak is tekintik.  

 
Szentendre, 2010. 
 
 
_________________________________  _______________________ 
dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó    Bordán Irén  
polgármester   jegyző    
Szentendre Város Önkormányzata 
 
Jogelődök: 
 
 

Acsádi István Acsádi Istvánné Patocskai István László 
 

 
 
Szerkesztettem és ellenjegyzem: 
Szentendre, 2010. …  
 
 
  


