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FÖLDHASZNÁLATI SZERZ ŐDÉS 
(módosított) 

 
 
amely létrejött egyrészről  
Szentendre Város Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; PIR 
törzsszám: 731290; adószám: 15731292-2-13; képviseli: Verseghi-Nagy Miklós 
polgármester), mint tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos), 
 
másrészről a 
 
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkör űen Működő Részvénytársaság ( 2600 
Vác, Kodály Z. út 3, Cg.13 10 040189, adószám: 10863877-2-44, képviseli: Tóth István 
vezérigazgató), mint használatba vevő (a továbbiakban Használatba vevő) 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 
 
Előzmény: Felek 2014.03.07. napján földhasználati szerződést kötöttek. A Szentendrei 
Járási Hivatal Járási Földhivatala 30.405/2/2015.01.09. sz, határozata alapján a 
Szentendre 10/3, 10/4 és 11 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás  során azonban a 10/3 
és a 10/4 hrsz-ú ingatlanok területe megnövekedett. 
A megváltozott területi adatok miatt a Felek az eredeti szerződést az alábbiak szerinti 
módosított tartalommal fogadják el:  
 
 
PREAMBULUM  
 
1./ Felek rögzítik, hogy a Tulajdonos és a Használatba vevő 1997. június 24. napján  
használatba adási szerződést írt alá a szentendrei regionális szennyvízelvezető- és 
tisztítórendszertől műszakilag elkülönítve nem üzemeltethető, törzsvagyonba tartozó 
víziközmű vagyon üzemeltetésére. A vagyonelemek elhelyezkedése a Tulajdonos 10/3, 10/4, 
13,  15/5, és 16 hrsz-ú belterületi ingatlanait is érinti. 
 
2./ Felek rögzítik, hogy Szentendre Város Önkormányzata a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja, amely Társulás a KEOP-1.1.1. 
kódszámú projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében szilárd hulladékgazdálkodási 
létesítményeket építtet, s ehhez a Tulajdonos ingatlant/földterületet kíván biztosítani. Felek 
tudomással bírnak arról, hogy a Projekt keretében megvalósuló beruházások kizárólag 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokon valósulhatnak meg. 
 
3./ Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést annak érdekében kötik meg, hogy a Tulajdonos 
- tekintettel mind a szennyvízkezelésre, mind a hulladékkezelésre, mint kiemelt fontosságú 
közszolgáltatási területekre – támogatni tudja a Project megvalósulását, egyben továbbra is 
biztosítsa a Használatba vevő számára is a tevékenysége folytatásához szükséges ingatlan 
részeket. 
 
 
SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
4./ Felek megállapodnak, hogy a Tulajdonos által 1997-ben használatba adott önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok közül a jelen megállapodásban az alábbi  ingatlanok használatának 
módját rögzítik az alábbiak szerint:  
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   Szentendre belterület 10/3 hrsz-ú, 456 m2 alapterületű kivett közút;  
  Szentendre belterület 10/4 hrsz-ú, 8065 m2 alapterületű kivett ipartelep; 
   Szentendre belterület 10/5 hrsz-ú, 2517 m2 alapterületű kivett ipartelep  
  Szentendre belterület 10/6 hrsz-ú, 5611 m2 alapterületű kivett ipartelep. 
 
 
5./ Felek rögzítik, hogy a  jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 
változási vázrajznak (1. sz. melléklet ) és ingatlan használati vázrajznak (2. sz. melléklet )  
megfelelően  
- a felek akként biztosítják a 2. sz. mellékletben átadásra szánt terület-ként feltüntetett 
1.612,25 m2 ingatlanrész szabad használatát a Tulajdonos részére, hogy 
a.) a Tulajdonos kialakítja az ingatlan használati vázrajzon bejelölt új kerítésvonalat és 
b.) az ingatlan használati vázrajznak megfelelően áthelyezi a kaput és módosítja annak 
nyitásirányát. 
A felek rögzítik, hogy az átalakítás költségeit a Tulajdonos viseli. 
 
 
6./ A fentiek megvalósulásával a 10/4 hrsz-ú ingatlan használati módja a felek közös 
megegyezésével rögzítésre kerül akként, hogy az új kerítésvonaltól a szennyvíz tisztító telep 
felé eső 2.179 m2 kizárólagos használata a Használatba vevőt, a fennmaradó 5.886 m2 
kizárólagos használata pedig a Tulajdonost, ill. a Tulajdonos hozzájárulását követően a Duna-
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást illeti. 
 
7./ A 10/3 hrsz-ú, kivett közút használata az 1997. június 24. napján kötött használatba adási 
szerződésnek ill. a 13 hrsz-ú közútnak eddigi használatával egyező módon - de a 3. pontban 
hivatkozott kapu áthelyezésével – kerül rögzítésre azzal, hogy a közút kapuval lezárt szakasza 
a Használatba vevő kizárólagos használatába kerül A közút közforgalom elől elzárt 
szakaszának ilyen módon történő használatához a Használatba vevőnek kell közútkezelői 
engedélyt kérnie. 
 
8./ A 10/5 hrsz-ú ingatlan teljes kizárólagos használati joga a Használatba vevőt, a 10/6 hrsz-ú 
ingatlan teljes kizárólagos használati joga pedig a Tulajdonost, ill. a Tulajdonos 
hozzájárulását követően a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulást illeti. 
 
 
SZERZŐDÉS HATÁLYA , IDŐTARTAMA  
 
9./ Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést annak aláírásától számítottan határozatlan 
időre kötik. 
 
FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  
 
10./ A Tulajdonos a szerződéses jogviszony teljes időtartamára köteles biztosítani a 
Használatba vevő részére az Ingatlanok zavartalan használatát. 
 
 
11./ A Tulajdonos szavatol azért, hogy az Ingatlanokon – a jelen szerződésben foglaltakon túl 
-  harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Használatba vevőt a szerződésszerű és 
rendeltetésszerű használatban akadályozná vagy korlátozná. A Használatba vevő a 
szomszédos ingatlanok és megosztottan használt ingatlan használóival, tekintettel az ipari 
jellegű tevékenységekre és létesítményekre külön megállapodásban rögzíti azokat a 
feltételeket, amelyek szükségesek lehetnek az egymás zavarása nélküli üzemeléshez. 
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12./ A Tulajdonos a Használatba vevő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti az 
Ingatlanok használatát. 
 
13./ A Használatba vevő 1997. június 24. napjától viseli az ingatlanok fenntartásával 
kapcsolatos költségeket, illetve közterheket. Felek rögzítik, hogy az elkülönülő használattal 
járó költségeket megosztottan viselik, az elkülönülő közüzemi fogyasztások mérése szolgáló 
mérőórák felszereléséről közösen intézkednek, költségét közösen viselik. 
 

14./ A Használatba vevő az Ingatlanokat a rendeltetésének és a jelen szerződésnek 
megfelelően használhatja, felelős mindazokért a károkért, amelyek a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használatból fakadnak. 
 
15./ A Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlanokat a mindenkori 
jogszabályi előírásoknak - különös tekintettel a környezetvédelmi előírásokra - megfelelően 
használja, illetve az ilyen jellegű használatot minden további érintettől is megköveteli.  
 
 
HASZNÁLATI DÍJ , 
 
16./ Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban hivatkozott ingatlanok, ill. ingatlan 
részilletőségek használatának díját a Használatba vevő az 1997.06.24-én kelt  használatba 
adási szerződés 12. pontjában foglaltak szerint téríti. 
 
 
A LÉTESÍTMÉNYEK JOGI HELYZETE  
 
17./ Felek megállapodnak, hogy az Ingatlanokon a jelen szerződés szerint a Használatba vevő 
az alábbi létesítményeket működteti: 

� szippantott szennyvízfogadó műtárgy 
� gépjármű parkoló 
� kigázosító-homogenizáló műtárgy 
� biogáz fáklya 
� a létesítmények működését biztosító gépészeti, villamos és irányítástechnikai 

rendszerkapcsolat 
 
amelyhez a Tulajdonos a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. 
 
18./ Az Ingatlanokon a Használatba vevő jogosult a további felépítményeket elhelyezni: 
A szennyvíztisztító telep fejlesztése során, a technológia megfelelő működését szolgáló 
műtárgyak és azok rendszerkapcsolatai.  
 
19./ A Használatba vevő a létesítmények, felépítmények kivitelezéséhez szükséges 
munkálatokat a Tulajdonos ill. a szomszédos használó tevékenységének lehető legkisebb 
akadályoztatásával köteles elvégeztetni. Használatba vevő köteles a felépítmény(ek) 
létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi jogszabályi és hatósági előírásnak 
eleget tenni, illetve az üzemeltetési szerződés alapján ezt megfelelően biztosítani. 
 
20./ A felépítmények elhelyezésével és felépítésével összefüggésben felmerülő engedélyeket 
a Használatba vevő saját költségén és eljárásában köteles megszerezni, ill. köteles viselni a 
felépítmények működtetésével együtt járó költségeket, közterheket, közműdíjakat és adókat. 
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21./ Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a felépítmény üzemeltetéséhez útjellegű 
közművesítés szükséges, annak költségeit Használatba vevő viseli. 
 
 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK  
 
 
22./ Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést kizárólag írásban módosíthatják. 
 
23./ Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben 
esetlegesen felmerülő jogvitáikat elsődlegesen egyezséggel rendezik, sikertelen egyezség 
esetén közvetítői eljárást kezdeményezhetnek. Arra az esetre, ha Felek egyezségi kísérlete, 
illetve a közvetítői eljárás nem vezet eredményre, a Felek kikötik a Használatba vevő 
székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. 
 
24./ Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben részletesen nem érintett kérdésekben 
elsősorban a Ptk., az Mötv és a jelen szerződésben érintett tevékenységre vonatkozó hatályos 
rendelkezések előírásait kell irányadónak tekinteni. 
 
25./ Felek egyben megerősítik, hogy a jelen megállapodás egyidejűleg pontosítja a 1997. 
június 24. napján kelt használatba adási szerződés 12. pontját, amely szerződést a felek 
továbbra is hatályban tartanak.  
 
 
Felek a jelen négy számozott oldalból álló módosított szerződést annak elolvasása után 
jóváhagyólag írják alá. A jelen módosított szerződés nyolc eredeti példányban készült.  
 
 
Kelt: Szentendre, 2015.   Kelt: Vác, 2015........................... 
 
 
 
 
…………………………………… …………………………………………………

…… 
 

Szentendre Város Önkormányzata 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

DMRV Zrt. 
Tóth István 

vezérigazgató 
 

Tulajdonos Használatba vevő 
 
 
 
Ellenjegyzem ............................... napján: Ellenjegyzem ............................... napján:  
 
 
 

 


