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KMJV Önkormányzata Közgyűlése    /2016. (VI.30.) határozata 1. számú melléklete 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Pintér László Mihályné 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

  

 

- továbbiakban: Tulajdonos 

másrészről 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  

Adószám: 15724540-2-03,  

Számlaszám: 11732002-15337544 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése …/2016. (VI.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a 18502/3 hrsz-ú, kivett 

zártkerti művelés alól kivett művelési ágú 964 négyzetméter nagyságú ingatlannak. 
 

2. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 62.§(2)  

bekezdése alapján 2016.  június 30. napjáig megkötött településrendezési szerződés alapján a 

2016. december 31. napjáig benyújtott kérelemre építési engedély a HÉSZ hatálybalépését 

megelőző napon Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 

szóló 19/2005 (VI.1.) önkormányzati rendeletének hatályos rendelkezéseit alkalmazva adható. 
 

3. Jelen szerződés alapján a Tulajdonos vállalja, hogy e szerződés megkötését követő 1 éven belül 

saját költségén elvégezteti a hatályos szabályozási tervben rögzített telekalakítást, amelynek 

alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt telektest(ek)et rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra, valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül per-, teher-, és 

igénymentesen az önkormányzat tulajdonába adja. 
  

4. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék a 

telekalakításra és a beépítésre irányul. 
 

5. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az 1. pontban körülírt ingatlan ingatlan-

nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a HÉSZ-ben előírt közműellátását.  
 

6. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a közterület céljára átadandó területen lévő kerítés és 

közmű lekötések áthelyezését saját költségén elvégzi.  
 

7. A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a szabályozási tervben rögzített, közterület céljára 

átadandó területen található épületet saját költségén elbontja. 
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8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának szükséges, ám 

önmagában nem elégséges feltétele. 
 

9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében a 

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

10. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi 

előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további információt, 

dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, 

amelyek a jelen szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 

teljesüléséhez. 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés, 

utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt 

megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott 

levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 
 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

13. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

14. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

15. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonos kötelezettséget vállal.  
 

16. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2016. június 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 Pintér László Mihályné 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Mócza József Gergely 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

 Mócza József Gergelyné Váczi Márta 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 

 

- továbbiakban: Tulajdonosok 

másrészről 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  

Adószám: 15724540-2-03,  

Számlaszám: 11732002-15337544 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése …/2016. (VI.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a következőekben 

felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 
 

Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni 

hányad 

Terület (m2) 

13762 
kivett zártkerti művelés alól 

kivett terület 

Mócza József Gergely 1/2 
931 Mócza József Gergelyné 

Váczi Márta  
1/2 

 

2. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 62.§(2)  

bekezdése alapján 2016.  június 30. napjáig megkötött településrendezési szerződés alapján a 

2016. december 31. napjáig benyújtott kérelemre építési engedély a HÉSZ hatálybalépését 

megelőző napon Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 

szóló 19/2005 (VI.1.) önkormányzati rendeletének hatályos rendelkezéseit alkalmazva adható. 
 

3. Jelen szerződés alapján a Tulajdonosok vállalják, hogy e szerződés megkötését követő 1 éven 

belül saját költségükön elvégeztetik a hatályos szabályozási tervben rögzített telekalakítást, 

amelynek alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt telektest(ek)et rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül 

per-, teher-, és igénymentesen az önkormányzat tulajdonába adják. 
  

4. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék a 

telekalakításra és a beépítésre irányul. 
 

5. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják az 1. pontban körülírt ingatlan 

ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a HÉSZ-ben előírt 

közműellátását.  
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6. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közterület céljára átadandó területen lévő 

kerítés és közmű lekötések áthelyezését saját költségükön elvégeztetik.  
 

7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának szükséges, ám 

önmagában nem elégséges feltétele. 
 

8. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében a 

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

9. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi 

előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további információt, 

dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, 

amelyek a jelen szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 

teljesüléséhez. 
 

10. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés, 

utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt 

megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott 

levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 
 

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

12. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

13. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

14. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok kötelezettséget 

vállalnak.  
 

15. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2016. június 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 Mócza József Gergely 

Tulajdonos 

 

 

 

 

 

Mócza József Gergelyné 

 Váczi Márta 

Tulajdonos 
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KMJV Önkormányzata Közgyűlése    /2016. (VI.30.) határozata 3. számú melléklete 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Óvári Attila Árpád 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

 Óváriné Fehér Tünde 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 

 

- továbbiakban: Tulajdonosok 

másrészről 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  

Adószám: 15724540-2-03,  

Számlaszám: 11732002-15337544 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése …/2016. (VI.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a következőekben 

felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 
 

Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni 

hányad 

Terület (m2) 

13732 kivett zártkerti művelés alól 

kivett terület 

Óvári Attila Árpád 1/2 
744 Óváriné Fehér Tünde  

1/2 
 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott 13732 hrsz-ú ingatlanon vezetékjog áll fenn. 

A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatala előtti eljárás során készítendő változási vázrajzhoz kötelesek 

beszerezni a vezetékjog jogosultjának hozzájárulását. 
  

3. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 62.§(2)  

bekezdése alapján 2016.  június 30. napjáig megkötött településrendezési szerződés alapján a 

2016. december 31. napjáig benyújtott kérelemre építési engedély a HÉSZ hatálybalépését 

megelőző napon Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 

szóló 19/2005 (VI.1.) önkormányzati rendeletének hatályos rendelkezéseit alkalmazva adható. 
 

4. Jelen szerződés alapján a Tulajdonosok vállalják, hogy e szerződés megkötését követő 1 éven 

belül saját költségükön elvégeztetik a hatályos szabályozási tervben rögzített telekalakítást, 

amelynek alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt telektest(ek)et rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül 

per-, teher-, és igénymentesen az önkormányzat tulajdonába adják. 
  

5. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék a 

telekalakításra és a beépítésre irányul. 



6 

KMJV Önkormányzata Közgyűlése    /2016. (VI.30.) határozata 3. számú melléklete 
 

 

6. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják az 1. pontban körülírt ingatlan 

ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a HÉSZ-ben előírt 

közműellátását.  
 

7. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közterület céljára átadandó területen lévő 

kerítés és közmű lekötések áthelyezését saját költségükön elvégeztetik.  
 

8. A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a szabályozási tervben rögzített, közterület céljára 

átadandó területen található épületet saját költségén elbontja. 
 

9. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának szükséges, ám 

önmagában nem elégséges feltétele. 
 

10. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében a 

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

11. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi 

előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további információt, 

dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, 

amelyek a jelen szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 

teljesüléséhez. 
 

12. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés, 

utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt 

megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott 

levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 
 

13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

14. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

15. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

16. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok kötelezettséget 

vállalnak.  
 

17. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2016. június 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 Óvári Attila Árpád 

Tulajdonos 

 

 

 

 

 

Óváriné fehér Tünde 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Virágh Tibor 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

 Virágh Tiborné 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 

 

- továbbiakban: Tulajdonosok 

másrészről 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  

Adószám: 15724540-2-03,  

Számlaszám: 11732002-15337544 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése …/2016. (VI.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a következőekben 

felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 
 

Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni 

hányad 

Terület (m2) 

13710 kert 
Virágh Tibor 1/2 

722 Virágh Tiborné  
1/2 

 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott 13710 hrsz-ú ingatlanon vezetékjog áll fenn. 

A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatala előtti eljárás során készítendő változási vázrajzhoz kötelesek 

beszerezni a vezetékjog jogosultjának hozzájárulását. 
  

3. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 62.§(2)  

bekezdése alapján 2016.  június 30. napjáig megkötött településrendezési szerződés alapján a 

2016. december 31. napjáig benyújtott kérelemre építési engedély a HÉSZ hatálybalépését 

megelőző napon Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 

szóló 19/2005 (VI.1.) önkormányzati rendeletének hatályos rendelkezéseit alkalmazva adható. 
 

4. Jelen szerződés alapján a Tulajdonosok vállalják, hogy e szerződés megkötését követő 1 éven 

belül saját költségükön elvégeztetik a hatályos szabályozási tervben rögzített telekalakítást, 

amelynek alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt telektest(ek)et rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül 

per-, teher-, és igénymentesen az önkormányzat tulajdonába adják. 
  

5. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék a 

telekalakításra és a beépítésre irányul. 
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6. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják az 1. pontban körülírt ingatlan 

ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a HÉSZ-ben előírt 

közműellátását.  
 

7. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közterület céljára átadandó területen lévő 

kerítés áthelyezését saját költségükön elvégeztetik.  
 

8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának szükséges, ám 

önmagában nem elégséges feltétele. 
 

9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében a 

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

10. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi 

előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további információt, 

dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, 

amelyek a jelen szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 

teljesüléséhez. 
 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés, 

utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt 

megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott 

levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 
 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

13. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

14. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

15. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok kötelezettséget 

vállalnak.  
 

16. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2016. június 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 Virágh Tibor 

Tulajdonos 

 

 

 

 

 

Virágh Tiborné 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Vincze  Mihály 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

  

 

- továbbiakban: Tulajdonos 

másrészről 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  

Adószám: 15724540-2-03,  

Számlaszám: 11732002-15337544 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése …/2016. (VI.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a 18239/1 hrsz-ú, kivett 

zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület művelési ágú 5 144 négyzetméter 

nagyságú ingatlannak. 
 

2. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 62.§(2)  

bekezdése alapján 2016.  június 30. napjáig megkötött településrendezési szerződés alapján a 

2016. december 31. napjáig benyújtott kérelemre építési engedély a HÉSZ hatálybalépését 

megelőző napon Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 

szóló 19/2005 (VI.1.) önkormányzati rendeletének hatályos rendelkezéseit alkalmazva adható. 
 

3. Jelen szerződés alapján a Tulajdonos vállalja, hogy e szerződés megkötését követő 1 éven belül 

saját költségén elvégezteti a hatályos szabályozási tervben rögzített kötelező telekalakítást, 

amelynek alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt telektest(ek)et rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül 

per-, teher-, és igénymentesen az önkormányzat tulajdonába adja. 
  

4. Jelen szerződés alapján a Tulajdonos vállalja, hogy e szerződés megkötését követő 1 éven belül 

saját költségén elvégezteti a mellékelt vázrajz szerinti magánút kialakítását. A Tulajdonos 

tudomással bír arról ,hogy kialakuló magánút üzemeltetése nem saját feladata, közforgalom elől el 

nem zárható magánútként alakítja ki saját költségén rendeltetésnek megfelelő műszaki 

paraméterekkel.  

 

5. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék a 

telekalakításra és a beépítésre irányul. 
 

 

6. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a közterület céljára átadandó területen lévő kerítés 

áthelyezését saját költségén elvégzi.  
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7. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az 1. pontban körülírt ingatlan ingatlan-

nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a HÉSZ-ben előírt közműellátását.  

 

8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának szükséges, ám 

önmagában nem elégséges feltétele. 
 

9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében a 

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

10. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi 

előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további információt, 

dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, 

amelyek a jelen szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 

teljesüléséhez. 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés, 

utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt 

megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott 

levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 
 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

13. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

14. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

15. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonos kötelezettséget vállal.  
 

16. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2016. június 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 Vincze Mihály 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Lengyel Péter  

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

  

 

- továbbiakban: Tulajdonos 

másrészről 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  

Adószám: 15724540-2-03,  

Számlaszám: 11732002-15337544 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése …/2016. (VI.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a 19279/1 hrsz-ú, kivett 

zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület művelési ágú 1 062 négyzetméter 

nagyságú ingatlannak. 
 

2. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 62.§(2)  

bekezdése alapján 2016.  június 30. napjáig megkötött településrendezési szerződés alapján a 

2016. december 31. napjáig benyújtott kérelemre építési engedély a HÉSZ hatálybalépését 

megelőző napon Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 

szóló 19/2005 (VI.1.) önkormányzati rendeletének hatályos rendelkezéseit alkalmazva adható. 
 

3. Jelen szerződés alapján a Tulajdonos vállalja, hogy e szerződés megkötését követő 1 éven belül 

saját költségén elvégezteti a hatályos szabályozási tervben rögzített telekalakítást, amelynek 

alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt telektest(ek)et rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra, valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül per-, teher-, és 

igénymentesen az önkormányzat tulajdonába adja. 
  

4. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék a 

telekalakításra és a beépítésre irányul. 
 

5. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az 1. pontban körülírt ingatlan ingatlan-

nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a HÉSZ-ben előírt közműellátását.  
 

6. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a közterület céljára átadandó területen lévő kerítés és 

közmű lekötések áthelyezését saját költségén elvégzi.  
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7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának szükséges, ám 

önmagában nem elégséges feltétele. 
 

8. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében a 

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

9. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi 

előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további információt, 

dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, 

amelyek a jelen szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 

teljesüléséhez. 

10. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés, 

utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt 

megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott 

levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 
 

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

12. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

13. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

14. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonos kötelezettséget vállal.  
 

15. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2016. június 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 Lengyel Péter 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Varga Antal 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Varga Antalné 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

dr. Koncz Anita 

Születési idő:  

Anyja neve: 

Lakcím: 

Gyulai Lajos 

Születési idő:  

Anyja neve: 

Lakcím: 

Szabó Aladár 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 

 

- továbbiakban: Tulajdonosok 

másrészről 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  

Adószám: 15724540-2-03,  

Számlaszám: 11732002-15337544 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 

 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

…/2016. (VI.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a következőekben felsorolt 

kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 

 

 Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni hányad Terület (m2) 

1. 19225/1 Kivett zártkerti 

művelés alól kivett 

terület  

Varga Antal 

Varga Antalné 

 745 

2. 19225/2 Kivett zártkerti 

művelés alól kivett 

terület és út 

Szabó Aladár 1/1 1044 

3. 19225/3 Kivett zártkerti 

művelés alól kivett 

terület és út 

Szabó Aladár 1/1 704 

1. 19225/4 Kivett zártkerti 

művelés alól kivett 

terület  

dr. Koncz Anita 1/1 711 

2. 19225/6 Kivett zártkerti 

művelés alól kivett 

terület és út 

Gyulai Lajos 1/1 2072 

 

2. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 62.§(2)  bekezdése alapján 2016.  

június 30. napjáig megkötött településrendezési szerződés alapján a 2016. december 31. napjáig benyújtott 

kérelemre építési engedély a HÉSZ hatálybalépését megelőző napon Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint 

Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005 (VI.1.) önkormányzati rendeletének hatályos 

rendelkezéseit alkalmazva adható. 

 

3. Jelen szerződés alapján a Tulajdonosok vállalják, hogy e szerződés megkötését követő 1 éven belül saját 

költségükön elvégeztetik a hatályos szabályozási tervben rögzített telekalakítást, amelynek alapján a 

szabályozási tervben közterületnek jelölt telektest(ek)et rendeltetésszerű és biztonságos használatra, 
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valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül per-, teher-, és igénymentesen az 

önkormányzat tulajdonába adják. 

  

4. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék a telekalakításra és a 

beépítésre irányul. 

 

5. A Tulajdonosok a hasznosítás érdekében az 1. pontban rögzített ingatlanokat a tervezett hasznosítás 

érdekében összevonják, majd újra osztják a HÉSZ vonatkozó szabályainak figyelembe vételével. 

 

6. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják az 1. pontban körülírt ingatlanok rendezése 

után az ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül a kialakuló ingatlanoknak a HÉSZ-ben 

előírt közműellátását.  

 

7. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közterület céljára átadandó területen lévő kerítés és 

közmű lekötések áthelyezését saját költségükön elvégeztetik.  

 

8. A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a szabályozási tervben rögzített, közterület céljára 

átadandó területen található épületet saját költségén elbontja. 

 

9. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának szükséges, ám önmagában 

nem elégséges feltétele. 

 

10. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében a jóhiszeműség elvét 

szem előtt tartva egymással együttműködnek.  

 

11. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi előírások 

szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további információt, dokumentumot, iratot, 

valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés 

rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak teljesüléséhez. 

 

12. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés, utasítás, 

felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt megfelelően 

kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél "nem kereste" 

jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az irányadók. 

 

14. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

15. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 

 

16. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak.  

 

17. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2016. június 

 
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú 

Város  

Önkormányzata 

dr. Koncz Anita 

Tulajdonos 

 

Varga Antal 

Tulajdonos 

 

 

 

Gyulai Lajos 

Tulajdonos 

Varga Antalné  

Tulajdonos 

 

 

 

Szabó Aladár  

Tulajdonos 
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KMJV Önkormányzata Közgyűlése    /2016. (VI.30.) határozata 8. számú melléklete 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Dokonpilné Bakos Rozália 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

  

 

- továbbiakban: Tulajdonos 

másrészről 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  

Adószám: 15724540-2-03,  

Számlaszám: 11732002-15337544 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése …/2016. (VI.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a 19204/9 hrsz-ú, kivett 

zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú 1 394 négyzetméter nagyságú ingatlannak. 
 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott 19204/9 hrsz-ú ingatlanon jelzálogjog áll 

fenn. A Tulajdonos tudomással bír arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatala előtti eljárás során készítendő változási vázrajzhoz köteles beszerezni 

a vezetékjog jogosultjának hozzájárulását. 
 

3. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 62.§(2)  

bekezdése alapján 2016.  június 30. napjáig megkötött településrendezési szerződés alapján a 

2016. december 31. napjáig benyújtott kérelemre építési engedély a HÉSZ hatálybalépését 

megelőző napon Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 

szóló 19/2005 (VI.1.) önkormányzati rendeletének hatályos rendelkezéseit alkalmazva adható. 
 

4. Jelen szerződés alapján a Tulajdonos vállalja, hogy e szerződés megkötését követő 1 éven belül 

saját költségén elvégezteti a hatályos szabályozási tervben rögzített telekalakítást, amelynek 

alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt telektest(ek)et rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra, valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül per-, teher-, és 

igénymentesen az önkormányzat tulajdonába adja. 
  

5. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék a 

telekalakításra és a beépítésre irányul. 
 

6. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az 1. pontban körülírt ingatlan ingatlan-

nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a HÉSZ-ben előírt közműellátását.  
 

7. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a közterület céljára átadandó területen lévő kerítés és 

közmű lekötések áthelyezését saját költségén elvégzi.  
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KMJV Önkormányzata Közgyűlése    /2016. (VI.30.) határozata 8. számú melléklete 
 

 

8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának szükséges, ám 

önmagában nem elégséges feltétele. 
 

9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében a 

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

10. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi 

előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további információt, 

dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, 

amelyek a jelen szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 

teljesüléséhez. 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés, 

utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt 

megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott 

levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 
 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

13. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

14. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

15. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonos kötelezettséget vállal.  
 

16. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2016. június 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 Dokonpilné Bakos Rozália 

Tulajdonos 
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KMJV Önkormányzata Közgyűlése    /2016. (VI.30.) határozata 9. számú melléklete 

 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Molnár Kinga 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

 Szalai-Molnár Enikő 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Molnár Józsefné  

Rátvai Rozália 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

  

 

- továbbiakban: Tulajdonosok 

másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  

Adószám: 15724540-2-03,  

Számlaszám: 11732002-15337544 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése …/2016. (VI.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a következőekben 

felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 
 

Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni 

hányad 

Terület (m2) 

18852 

Kivett, zártkerti művelés 

alól kivett terület és 

gazdasági épület 

Molnár Kinga 1/4 

836 
Szalai-Molnár Enikő  

1/4 

Molnár Józsefné  

Rátvai Rozália 
2/4 

 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott 18852 hrsz-ú ingatlanon vezetékjog áll fenn. 

A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatala előtti eljárás során készítendő változási vázrajzhoz kötelesek 

beszerezni a vezetékjog jogosultjának hozzájárulását. 
  

3. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 62.§(2)  

bekezdése alapján 2016.  június 30. napjáig megkötött településrendezési szerződés alapján a 

2016. december 31. napjáig benyújtott kérelemre építési engedély a HÉSZ hatálybalépését 

megelőző napon Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 

szóló 19/2005 (VI.1.) önkormányzati rendeletének hatályos rendelkezéseit alkalmazva adható. 
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KMJV Önkormányzata Közgyűlése    /2016. (VI.30.) határozata 9. számú melléklete 
 

4. Jelen szerződés alapján a Tulajdonosok vállalják, hogy e szerződés megkötését követő 1 éven 

belül saját költségükön elvégeztetik a hatályos szabályozási tervben rögzített telekalakítást, 

amelynek alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt telektest(ek)et rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül 

per-, teher-, és igénymentesen az önkormányzat tulajdonába adják. 
  

5. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék a 

telekalakításra és a beépítésre irányul. 
 

6. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják az 1. pontban körülírt ingatlan 

ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a HÉSZ-ben előírt 

közműellátását.  
 

7. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közterület céljára átadandó területen lévő 

kerítés és közmű lekötések áthelyezését saját költségükön elvégeztetik.  
 

8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának szükséges, ám 

önmagában nem elégséges feltétele. 
 

9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében a 

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

10. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi 

előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további információt, 

dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, 

amelyek a jelen szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 

teljesüléséhez. 
 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés, 

utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt 

megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott 

levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 
 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

13. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

14. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

15. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok kötelezettséget 

vállalnak.  
 

16. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2016. június 
 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 Molnár Kinga 

Tulajdonos 
 

 

Szalai-Molnár Enikő 

Tulajdonos 
 

 

 

Molnár Józsefné 

Rátvai Rozália 

Tulajdonos 
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KMJV Önkormányzata Közgyűlése    /2016. (VI.30.) határozata 10. számú melléklete 

 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Jáger József  

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

  

 

Jáger Józsefné  

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

 Fazekas János  

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

- továbbiakban: Tulajdonosok 

másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  

Adószám: 15724540-2-03,  

Számlaszám: 11732002-15337544 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése …/2016. (VI.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a következőekben 

felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 
 

Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni 

hányad 

Terület (m2) 

18902/4 

Kivett, zártkerti művelés 

alól kivett terület 

Jáger József 1/1 

438 

18902/12 Kivett, zártkerti művelés 

alól kivett terület 

Jáger József 
1/2 

775 

Jáger Józsefné 
1/2 

18902/17 szántó Fazekas János 
1/1 

823 

 

 

2. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 62.§(2)  

bekezdése alapján 2016.  június 30. napjáig megkötött településrendezési szerződés alapján a 

2016. december 31. napjáig benyújtott kérelemre építési engedély a HÉSZ hatálybalépését 

megelőző napon Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 

szóló 19/2005 (VI.1.) önkormányzati rendeletének hatályos rendelkezéseit alkalmazva adható. 
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3. Jelen szerződés alapján a Tulajdonosok vállalják, hogy e szerződés megkötését követő 1 éven 

belül saját költségükön elvégeztetik a mellékelt vázrajz szerinti magánút kialakítását. A 

Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy kialakuló magánút üzemeltetése saját feladata, 

közforgalom elől el nem zárható magánútként alakítják ki saját költségükön, rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben.  

 

4. A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a magánút kialakítása során a visszamaradó 

telekrészek csak a telekalakítási szabályok szerint alakulhatnak ki. 

 

5. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék a 

telekalakításra és a beépítésre irányul. 
 

6. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják az 1. pontban körülírt ingatlan 

ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a HÉSZ-ben előírt 

közműellátását.  
 

7. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a magánút céljára átadandó területen lévő 

kerítés és közmű lekötések áthelyezését saját költségükön elvégeztetik.  
 

8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának szükséges, ám 

önmagában nem elégséges feltétele. 
 

9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében a 

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

10. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi 

előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további információt, 

dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, 

amelyek a jelen szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 

teljesüléséhez. 
 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés, 

utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt 

megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott 

levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 
 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

13. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

14. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

15. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok kötelezettséget 

vállalnak.  
 

16. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2016. június 
 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

Fazekas János 

Tulajdonos 

 

 

Jáger József  

Tulajdonos 

 

Jáger Józsefné  

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Cserkó István 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

   

 

- továbbiakban: Tulajdonos 

másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  

Adószám: 15724540-2-03,  

Számlaszám: 11732002-15337544 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése …/2016. (VI.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos az alábbi arányban tulajdonosa a következőekben 

felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanak: 
 

Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni 

hányad 

Terület (m2) 

13759/2 

kert és gazdasági épület 
Cserkó István 1/1 

755 

 

2. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 62.§(2)  

bekezdése alapján 2016.  június 30. napjáig megkötött településrendezési szerződés alapján a 

2016. december 31. napjáig benyújtott kérelemre építési engedély a HÉSZ hatálybalépését 

megelőző napon Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 

szóló 19/2005 (VI.1.) önkormányzati rendeletének hatályos rendelkezéseit alkalmazva adható. 
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3. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék a 

telekalakításra és a beépítésre irányul. 
 

 

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának szükséges, ám 

önmagában nem elégséges feltétele. 
 

5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében a 

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

6. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi 

előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további információt, 

dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, 

amelyek a jelen szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 

teljesüléséhez. 
 

7. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés, 

utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt 

megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott 

levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 
 

8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

9. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

10. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

11. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok kötelezettséget 

vállalnak.  
 

12. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2016. június 
 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 Cserkó István 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Kállai István  

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

 Kállai Réka  

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

- továbbiakban: Tulajdonosok 

másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  

Adószám: 15724540-2-03,  

Számlaszám: 11732002-15337544 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése …/2016. (VI.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a következőekben 

felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 
 

Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni 

hányad 

Terület (m2) 

4926/92 

Kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület  

Kállai István 1440/2877 

2877 
Kállai Réka 1437/2877 

2. Jelen szerződés alapján a Tulajdonosok vállalják, hogy e szerződés megkötését követő 1 éven 

belül saját költségükön elvégeztetik a hatályos szabályozási tervben rögzített telekalakítást, 

amelynek alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt telektest(ek)et rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül 

per-, teher-, és igénymentesen az önkormányzat tulajdonába adják. 
  

3. Jelen szerződés alapján a Tulajdonosok vállalják, hogy e szerződés megkötését követő 1 éven 

belül saját költségükön elvégeztetik a mellékelt telekalakítási rajz szerinti magánút kialakítását. A 

Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy kialakuló magánút üzemeltetése saját feladatuk, 

közforgalom elől el nem zárható magánútként alakítják ki saját költségükön rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben.  

 

4. A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a HÉSZ 7. § (8) bekezdése szerinti telekalakítási 

feltételek csak abban az esetben biztosítottak, amennyiben a magánút és a visszamaradó 

telekrészek kialakítása a közterület kialakításával egy időben egy vázrajzon történik. 
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5. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék a 

telekalakításra és a beépítésre irányul. 
 

6. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják az 1. pontban körülírt ingatlan 

ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a HÉSZ-ben előírt 

közműellátását.  
 

7. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közterület és magánút céljára átadandó 

területen lévő kerítés és közmű lekötések áthelyezését saját költségükön elvégeztetik.  
 

8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának szükséges, ám 

önmagában nem elégséges feltétele. 
 

9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében a 

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

10. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi 

előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további információt, 

dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, 

amelyek a jelen szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 

teljesüléséhez. 
 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés, 

utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt 

megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott 

levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 
 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

13. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

14. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

15. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok kötelezettséget 

vállalnak.  
 

16. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2016. június 
 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

Kállai István 

Tulajdonos 

 

Kállai Réka  

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Klein Éva 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

 

 

- továbbiakban: Tulajdonos 

másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  

Adószám: 15724540-2-03,  

Számlaszám: 11732002-15337544 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése …/2016. (VI.30.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos az alábbi arányban tulajdonosa a következőekben 

felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanak: 
 

Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni 

hányad 

Terület (m2) 

19052/12 

szántó és gazdasági épület 
Klein Éva 1/1 

963 
 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott ingatlanon vezetékjog, illetve elidegenítési 

tilalom áll fenn. A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala előtti eljárás során készítendő változási vázrajzhoz 

köteles beszerezni a vezetékjog, illetve a elidegenítési tilalom jogosultjainak hozzájárulását. 

 

3. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 62.§(2)  

bekezdése alapján 2016.  június 30. napjáig megkötött településrendezési szerződés alapján a 

2016. december 31. napjáig benyújtott kérelemre építési engedély a HÉSZ hatálybalépését 

megelőző napon Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 

szóló 19/2005 (VI.1.) önkormányzati rendeletének hatályos rendelkezéseit alkalmazva adható. 
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4. Jelen szerződés alapján a Tulajdonos vállalja, hogy e szerződés megkötését követő 1 éven belül 

saját költségén elvégezteti a hatályos szabályozási tervben rögzített telekalakítást, amelynek 

alapján a szabályozási tervben közterületnek jelölt telektest(ek)et rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra, valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben térítés nélkül per-, teher-, és 

igénymentesen az önkormányzat tulajdonába adja. 
  

5. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék a 

telekalakításra és a beépítésre irányul. 
 

6. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az 1. pontban körülírt ingatlan ingatlan-

nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlannak a HÉSZ-ben előírt közműellátását.  
 

7. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a közterület céljára átadandó területen lévő kerítés és 

közmű lekötések áthelyezését saját költségén elvégezteti.  
 

8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának szükséges, ám 

önmagában nem elégséges feltétele. 
 

9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében a 

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

10. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos jogszabályi 

előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan további információt, 

dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést vagy nyilatkozatot, 

amelyek a jelen szerződés rendelkezései alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak 

teljesüléséhez. 
 

11. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó minden értesítés, 

utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha azt 

megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott 

levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 
 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

13. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

14. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

15. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok kötelezettséget 

vállalnak.  
 

16. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2016. június 
 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 Klein Éva 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Simon Sándor 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Simon Annamária 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

 

 

- továbbiakban: Tulajdonosok 

másrészről 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,  

Adószám: 15724540-2-03,  

Számlaszám: 11732002-15337544 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,  

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat között 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése …/2016. (VI.30.) határozata alapján, alulírott 

napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

13. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a 

következőekben felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanak: 
 

Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni 

hányad 

Terület (m2) 

19003/15 

zártkerti művelés alól 

kivett terület és gazdasági 

épület 

Simon Sándor 1/2 

1132 
Simon Annamária 1/2 

 

14. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: HÉSZ) 62.§(2)  bekezdése alapján 2016.  június 30. napjáig megkötött 

településrendezési szerződés alapján a 2016. december 31. napjáig benyújtott 

kérelemre építési engedély a HÉSZ hatálybalépését megelőző napon Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 

19/2005 (VI.1.) önkormányzati rendeletének hatályos rendelkezéseit alkalmazva 

adható. 
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15. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék 

kizárólag beépítésre irányul. 
 

 

16. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az építési hatósági engedély megadásának 

szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele. 
 

17. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 

a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

18. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű és a hatályos 

jogszabályi előírások szerint teljesíthető kérésére mindenkor átadnak minden olyan 

további információt, dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan 

további intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen szerződés rendelkezései 

alapján szükségesek lehetnek a jelen szerződés céljainak teljesüléséhez. 
 

19. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a felek közti vagy valamely fél részére adandó 

minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és 

csak akkor érvényes, ha azt megfelelően kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott 

levél, vagy fax formájában. Ha az ajánlott levél "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, 

úgy azt a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. 
 

20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az 

irányadók. 
 

21. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően 

– kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 
 

22. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
 

23. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok 

kötelezettséget vállalnak.  
 

24. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2016. június 
 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

Simon Sándor 

Tulajdonos 

 

Simon Annamária 

Tulajdonos 

 

 

 
  

 

 


