
KMJV Önkormányzata Közgyűlése 200/2016. (IX.22.) határozata 1. számú melléklete 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Lóczi Katalin 

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. (IX.22.) határozata alapján, alulírott 

napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a 19535/2 hrsz-

ú, zártkerti művelés alól kivett művelési ágú 1 541 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) 9.§(2)  bekezdése alapján „Az M5 autópálya – Széles köz – Hetényegyházi út 

– Csalánosi krt. – 52. sz. út által határolt, továbbá a Ladánybenei út – Széles köz – 

Nyíri út – 062 hrsz-ú út által határolt, valamint a Kiskőrösi út – belterületi határ – 

Halasi út – M5 autópálya által határolt területek beépítésre szánt területein csak 

településrendezési szerződés alapján lehet telket alakítani és épületet elhelyezni, 

bővíteni, átalakítani.” 
 

3. Jelen szerződés mellékletét képezi a Tulajdonos által készíttetett részletes telepítési 

tanulmány. 
 

4. Felek rögzítik, hogy a 19535/2 hrsz-ú ingatlant a HÉSZ mellékletét képező 

szabályozási terv 38. szelvényen található és falusias lakókertes építési övezetbe 

sorolja. 
 

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

meglévő beépítettség növelésére és a meglévő gazdasági épület lakóépületté történő 

átalakításra irányul. 
 

6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele 

a beépítésnek. 



 

7. A Felek rögzíti, hogy a Tulajdonos a beruházás során az országos és helyi építési 

egyéb vonatkozó jogszabályok betartásával és azokban rögzítetteknek megfelelően jár 

el. 
 

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 Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 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. szeptember 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 Lóczi Katalin 

Tulajdonos 

  

 

 


