
KMJV Önkormányzata Közgyűlése    /2016. (XI.24.) határozata 1. számú melléklete 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről  
 

Körmendi Imréné 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

 

 

Körmendi Imre József 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Körmendi Mária 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Rosenauer Éva 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Körmendi Zoltán 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Körmendi György 

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 

Önkormányzata Közgyűlése   /2016. (XI.24.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok az alábbi arányban tulajdonosai a 022/9 hrsz-ú 

külterületi fekvésű kecskeméti ingatlannak: 
 

 Hrsz Művelési ág Terület (m2) Tulajdonos Tulajdoni hányad 

1. 

 

022/9 Kivett tanya, 

legelő 

6 066 

 

Körmendi Imréné 2572/6812 

Rosenauer Éva 1668/6812 

Körmendi Imre József 643/6812 

Körmendi Zoltán 643/6812 

Körmendi Mária 643/6812 

Körmendi György 643/6812 

 

2. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 327/2009. 

(IX.10.) KH. sz. határozata alapján azokban az esetekben, amikor a rendezési tervben 

meghatározott célok megvalósításához nem elégséges a belterületbe vonás, mert a műszaki 

infrastruktúra (út, közművek, stb.) nem teljes körűen biztosított, úgy a belterületbe vonási eljárás 

kezdeményezése csak az érintett(ek) és önkormányzat által kötendő szerződés tervezetével 

terjeszthető támogató javaslattal a közgyűlés elé. Szerződés megkötésének célja, hogy 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete 

mellékletét képező Szabályozási Terv 31-13. sz. tervlapján jelzett tervezett belterületi határ 

megvalósuljon. 
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3. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt belterületbe vonási eljárásban 

mindenben jóhiszeműen együttműködik, az eljárásokat együtt, egy időben hajtja végre a 024 

hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlan tulajdonosával, az Önkormányzattal. 

4. A Tulajdonos az 1. és a 3. pontokban körülírt ingatlanok belterületbe vonásának minden 

költségét (eljárási és átvezetési költségek, változási vázrajz, talajvédelmi terv készíttetése és 

földvédelmi járulék költsége) viseli. 

5. A Tulajdonos vállalja, hogy a belterületbe vonási eljárás megindításához minden szükséges 

tulajdonosi és hatósági nyilatkozatot beszerez. 

6. Az Önkormányzat kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. és a 3. pontokban megjelölt 

ingatlanok vonatkozásában egy időben megindítja a belterületbe vonási eljárást a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalánál.  

7. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra továbbá, hogy a 3. pontban megjelölt ingatlan 

vonatkozásában a belterületbe vonási eljáráshoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatot megadja.  

8. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés céljaként megfogalmazott belterületbe 

vonási eljárás megindítása, illetve lefolytatása, majd annak érdemi lezárásaként történő ingatlan-

nyilvántartási adatváltozás átvezetésével sem alakul ki beépítésre alkalmas ingatlan.  

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. november 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Körmendi Imréné 

Tulajdonos 

Rosenauer Éva 

Tulajdonos 

  
Körmendi Imre József 

Tulajdonos 

 
Körmendi Zoltán 

Tulajdonos 

  
Körmendi Mária 

Tulajdonos 

 
Körmendi György 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Kurucz István Jánosné 

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 

Önkormányzata Közgyűlése   /2016. (XI.24.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a 0212/167 hrsz-ú, fásított 

terület és legelő művelési ágú 4 908 négyzetméter nagyságú ingatlannak. 
 

2. Tulajdonos tudomással bír arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 327/2009. 

(IX.10.) KH. sz. határozata alapján azokban az esetekben, amikor a rendezési tervben 

meghatározott célok megvalósításához nem elégséges a belterületbe vonás, mert a műszaki 

infrastruktúra (út, közművek, stb.) nem teljes körűen biztosított, úgy a belterületbe vonási eljárás 

kezdeményezése csak az érintett(ek) és önkormányzat által kötendő szerződés tervezetével 

terjeszthető támogató javaslattal a közgyűlés elé. Szerződés megkötésének célja, hogy Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete mellékletét képező 

Szabályozási Terv 25-43. sz. tervlapján jelzett tervezett belterületi határ megvalósuljon. 
 

3. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt belterületbe vonási eljárásban 

mindenben jóhiszeműen együttműködik, az eljárásokat együtt, egy időben hajtja végre a 0214 

hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlan tulajdonosával, az Önkormányzattal. 

 

4. A Tulajdonos vállalja, hogy saját költségén finanszírozza a 0214 hrsz-ú, kivett közút 

megnevezésű 4 375 m2 nagyságú ingatlan megosztását a szabályozási terv 25-43. sz. tervlapján 

rögzítettek alapján. A külterületi fekvésű 0214 hrsz-ú ingatlanból kialakuló, a belterületi határon 

belülre eső ingatlanrész belterületbe vonását kezdeményezi az Önkormányzatnál. 
 

5. A Tulajdonos az 1. és a 4. pontokban körülírt ingatlanok belterületbe vonásának minden 

költségét (eljárási és átvezetési költségek, változási vázrajz, talajvédelmi terv készíttetése és 

földvédelmi járulék költsége) viseli. 

 

6. A Tulajdonos vállalja, hogy a belterületbe vonási eljárás megindításához minden szükséges 

tulajdonosi és hatósági nyilatkozatot beszerez. 
 

7. Az Önkormányzat kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. és a 4. pontokban megjelölt 

ingatlanok vonatkozásában egy időben megindítja a belterületbe vonási eljárást a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalánál.  
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8. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra továbbá, hogy a 3., illetve 4. pontokban megjelölt 

ingatlan, illetve ingatlanrész vonatkozásában a telekalakításhoz, majd a belterületbe vonási 

eljáráshoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megadja.  

 

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. november 

 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 Kurucz István Jánosné 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Zsámboki Sándor Mihály 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Molnár Ferenc Zoltán 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 

Csősz László 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Mészáros Béláné 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Kutasi Mihályné 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 

Zsámboki Sándor 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Zsámboki Zoltán 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Zsámboki Zsolt 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 

Zsámboki Gabriella 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Zsámboki Roland 

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 

Önkormányzata Közgyűlése …/2016. (XI.24.) 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 ingatlannak: 
 

 Hrsz Művelési ág Terület (m2) Tulajdonos Tulajdoni hányad 

1. 19360 Szántó 7 115 Zsámboki Sándor Mihály 12512/56920 

Molnár Ferenc Zoltán 16096/56920 

Csősz László 20800/56920 

Mészáros Béláné 939/56920 

Kutasi Mihályné 939/56920 

Zsámboki Sándor 939/56920 

Zsámboki Tibor 939/56920 

Zsámboki Zoltán 939/56920 

Zsámboki Zsolt 939/56920 

Zsámboki Gabriella 939/56920 

Zsámboki Roland 939/56920 
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2. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. 

(XII. 17.) önkormányzati rendelete (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.”, valamint a 9.§ (3) bekezdés szerint „amennyiben út vagy egynél több építési telek 

kialakítására irányul a telekalakítás, az érintett telekcsoport egészére részletes telepítési 

tanulmánytervet kell készíteni a településrendezési szerződés megkötéséhez.” 
 

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

tanulmányterv. A benyújtott telepítési tanulmányterv nem helyettesíti a telekalakítási 

engedélyhez szükséges telekalakítási vázrajzot. A tanulmányban rögzített méretek irányadóak, 

azok eltérhetnek a telekalakítási vázrajzon feltüntetett méretektől. 

 

4. Felek rögzítik, hogy a 19360 hrsz-ú ingatlan a HÉSZ mellékletét képező szabályozási terv 38. 

szelvényen található és azt falusias lakókertes építési övezetbe (Lfk) sorolja. 

 

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

19360 hrsz-ú ingatlan megosztására irányul, melyet a szerződés megkötésétől számított 1 éven 

belül végre kell hajtani.  

 

6. Felek rögzítik, hogy az ingatlanhoz a megközelítés a HÉSZ 8.§ (4) bekezdésében rögzítetteknek 

megfelel. 

 

7. Felek rögzítik, hogy a Szabályozási Terv 38. szelvényén jelölt javasolt kiszolgáló út 

tengelyvonalától 6 méterre létesíthető kerítés, közműpótló és közműcsatlakozási építmény, 

valamint a tengelytől mért 11 méter figyelembevételével helyezhető el épület. 

 

8. A Tulajdonosok vállalják, hogy a 7. pontban megjelölt, kialakuló területsávokat karban, illetve 

fenntartják.  

 

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

telekalakításnak. 

 

10. A Felek rögzítik, hogy a Tulajdonosok a telekalakítás során az országos és helyi építési egyéb 

vonatkozó jogszabályok betartásával és azokban rögzítetteknek megfelelően járnak el. 

 

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

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  

 

12. 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. 

 

13. 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. 
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14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény és az Étv. rendelkezései az irányadók. 

 

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

a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

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

 

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

vállalnak.  

 

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

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2016. november 

 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

Zsámboki Sándor Mihály 

Tulajdonos 

Molnár Ferenc Zoltán 

Tulajdonos 

 

 

Csősz László 

Tulajdonos 

 

 

Mészáros Béláné 

Tulajdonos 

 

 

Kutasi Mihályné 

Tulajdonos 

 

 

Zsámboki Sándor 

Tulajdonos 

  

 

Zsámboki Zoltán 

Tulajdonos 

 

 

Zsámboki Zsolt 

Tulajdonos 

  

 

Zsámboki Gabriella 

Tulajdonos 

 

 

Zsámboki Roland 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Kárpáti Tamás 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 

Kárpáti Tamásné 

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 

Önkormányzata Közgyűlése …/2016. (XI.24.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

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

felsorolt kecskeméti fekvésű ingatlanoknak: 
 

 Hrsz Művelési ág Terület (m2) Tulajdonos Tulajdoni hányad 

1. 18503/1 Zártkerti művelés 

alól kivett terület 

1 251 Kárpáti Tamás 1/1 

2. 18504 Zártkerti művelés 

alól kivett terület 

856 Kárpáti Tamás 1/2 

Kárpáti Tamásné 1/2 

 

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

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. 

(XII. 17.) önkormányzati rendelete (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.”, valamint a 9.§ (3) bekezdés szerint „amennyiben út vagy egynél több építési telek 

kialakítására irányul a telekalakítás, az érintett telekcsoport egészére részletes telepítési 

tanulmánytervet kell készíteni a településrendezési szerződés megkötéséhez.” 
 

3. Felek rögzítik, hogy a 18503/1 és a 18504 hrsz-ú ingatlanok a HÉSZ mellékletét képező 

szabályozási terv 38-24. számú szelvényen találhatóak és falusias lakókertes építési övezetbe 

(Lfk) soroltak. 
 

4. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék az 1. 

pontban megjelölt ingatlanok összevonására és az építési feltételek tisztázására irányul. A 

későbbi hasznosításhoz, beépítéshez újabb településrendezési szerződés kötése nem szükséges.  
 

5. Az 1. pontban meghatározott ingatlanok összevonásával a kialakuló ingatlanok nagysága a 

HÉSZ 2.8. számú mellékletében meghatározott minimálisan kialakítható 2000 m2-es 

telekméretnek megfeleltethető. 
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6. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 18503/1 és a 18504 hrsz-ú ingatlanok 

meglévő épületeket az ingatlan-nyilvántartásban felvezettetik, a telkek összevonásához mind az 

országos, min pedig a HÉSZ-ben rögzített előírásokat betartják.  
 

7. Felek rögzítik, hogy az ingatlanokhoz a megközelítés a HÉSZ 8.§ (4) bekezdésében 

rögzítetteknek megfelel. 
 

8. Felek rögzítik, hogy a Szabályozási Terv 38-24. szelvényén jelölt javasolt kiszolgáló út 

tengelyvonalától 6 méterre létesíthető kerítés, közműpótló és közműcsatlakozási építmény, 

valamint a tengelytől mért 11 méter figyelembevételével helyezhető el épület. 
 

9. A Tulajdonosok vállalják, hogy a 8. pontban megjelölt, kialakuló területsávokat karban, illetve 

fenntartják.  
 

10. A Felek rögzítik, hogy a tervezett telekösszevonás után kialakuló telek hasznosításához, 

beépítéséhez szükséges közművek rendelkezésre állnak, amennyiben nem abban az esetben a 

Tulajdonos saját költségén viseli azok kialakítását. 
 

11. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele a beépítésnek. 
 

12. A Felek rögzítik, hogy a Tulajdonosok a telekalakítás során az országos és helyi építési egyéb 

vonatkozó jogszabályok betartásával és azokban rögzítetteknek megfelelően jár el. 
 

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

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

14. 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. 
 

15. 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. 
 

16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

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

a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

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

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

vállalnak.  
 

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

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2016. november 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

Kárpáti Tamás 

Tulajdonos 

Kárpáti Tamásné 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Miklós Jenő István 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 

Miklós Szandra 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Miklós Szabolcs 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 

Miklós Szonja 

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 

Önkormányzata Közgyűlése …/2016. (XI.24.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

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

kecskeméti fekvésű ingatlannak: 
 

 Hrsz Művelési ág Terület (m2) Tulajdonos Tulajdoni hányad 

1. 19215/3 Zártkerti művelés 

alól kivett terület 

és lakóház 

4 339 

 

Miklós Jenő István 5/8 

Miklós Szandra 1/8 

Miklós Szabolcs 1/8 

Miklós Szonja 1/8 

 

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

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. 

(XII. 17.) önkormányzati rendelete (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.”, valamint a 9.§ (3) bekezdés szerint „amennyiben út vagy egynél több építési telek 

kialakítására irányul a telekalakítás, az érintett telekcsoport egészére részletes telepítési 

tanulmánytervet kell készíteni a településrendezési szerződés megkötéséhez. 
 

3. Felek rögzítik, hogy a 19215/3 hrsz-ú ingatlan a HÉSZ mellékletét képező szabályozási terv 38. 

számú szelvényen található és falusias lakókertes építési övezetbe (Lfk) sorolt. 
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4. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék az 1. 

pontban megjelölt ingatlan megosztására és az építési feltételek tisztázására irányul. A későbbi 

hasznosításhoz, beépítéshez újabb településrendezési szerződés kötése nem szükséges.  

 

5. Az 1. pontban meghatározott ingatlan megosztásával a HÉSZ 2.8. számú mellékletében 

meghatározott minimálisan kialakítható 2000 m2-es telekméretnek megfeleltethető. 

 

6. A Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan telekalakítására a szerződés kötéstől 

számított 1 év áll rendlekezésre. 

 

7. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanból kialakuló, 

telkek beépítéséhez mind az országos, mind pedig a HÉSZ-ben rögzített előírásokat betartják. 

 

8. Felek rögzítik, hogy az ingatlanokhoz a megközelítés a HÉSZ 8.§ (4) bekezdésében 

rögzítetteknek megfelel. 

 

9. Felek rögzítik, hogy a 19211/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai a Tulajdonosok számára 

hozzájárultak a 19211/4 hrsz-ú út használatához, melyet írásban rögzítettek. 

 

10. Felek rögzítik, hogy a Szabályozási Terv 38. szelvényén jelölt javasolt kiszolgáló út 

tengelyvonalától 6 méterre létesíthető kerítés, közműpótló és közműcsatlakozási építmény, 

valamint a tengelytől mért 11 méter figyelembevételével helyezhető el épület. 

 

11. A Tulajdonosok vállalják, hogy a 9. pontban megjelölt, kialakuló területsávokat karban, illetve 

fenntartják.  

 

12. A Felek rögzítik, hogy a tervezett telekosztás után kialakuló telkek hasznosításához, 

beépítéséhez szüksége közművek rendelkezésre állnak, amennyiben nem abban az esetben a 

Tulajdonosok saját költségükön viselik annak kialakítását. 

 

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

telekalakításnak. 

 

14. A Felek rögzítik, hogy a Tulajdonosok a telekalakítás során az országos és helyi építési egyéb 

vonatkozó jogszabályok betartásával és azokban rögzítetteknek megfelelően jár el. 

 

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

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  

 

16. 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. 

 

17. 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. 

 

18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
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19. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – kikötik 

a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

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

 

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

vállalnak.  

 

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

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2016. november 

 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

Miklós Jenő István 

Tulajdonos 

Miklós Szandra 

Tulajdonos 

  

 

Miklós Szabolcs 

Tulajdonos 

 

 

Miklós Szonja 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Kovácsné Tóth Mária 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 

Balasi István 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Balasi Istváné 

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 

Önkormányzata Közgyűlése …/2016. (XI.24.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

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

kecskeméti fekvésű ingatlannak: 
 

 Hrsz Művelési ág Terület (m2) Tulajdonos Tulajdoni hányad 

1. 13646/55 Szántó 4 170 

 

Kovácsné Tóth Mária 2000/4170 

Balasi István 1085/4170 

Balasi Istváné 1085/4170 

 

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

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. 

(XII. 17.) önkormányzati rendelete (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.”, valamint a 9.§ (3) bekezdés szerint „amennyiben út vagy egynél több építési telek 

kialakítására irányul a telekalakítás, az érintett telekcsoport egészére részletes telepítési 

tanulmánytervet kell készíteni a településrendezési szerződés megkötéséhez.” 
 

3. Felek rögzítik, hogy a 13646/55 hrsz-ú ingatlan a HÉSZ mellékletét képező szabályozási terv 48-

43. számú szelvényen található és falusias lakókertes építési övezetbe (Lfk) sorolt. 
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4. Felek megállapították, hogy a jelen szerződésben foglalt településfejlesztési szándék az 1. 

pontban megjelölt ingatlan megosztására irányul, melyre a szerződéskötéstől számított 1 év áll 

rendelkezésre.  
 

5. Az 1. pontban meghatározott ingatlan megosztása a HÉSZ 2.8. számú mellékletében 

meghatározott minimálisan kialakítható 2000 m2-es telekméretnek megfeleltethető. 
 

6. Felek rögzítik, hogy az ingatlanokhoz a megközelítés a HÉSZ 8.§ (4) bekezdésében 

rögzítetteknek megfelel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának 

918/2/2016. számú nyilatkozata alapján. 
 

7. Felek rögzítik, hogy a közútkezelő a 28486-2/2016. számú előzetes közútkezelői nyilatkozatában 

megállapította, hogy az 1. pontban megjelölt, megosztani kívánt ingatlan megközelítése a 

13646/56 hrsz-ú útról biztosított és útcsatlakozás létesíthető róla. 
 

8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele a telek 

megosztásának. 
 

9. A Felek rögzítik, hogy a Tulajdonosok a telekalakítás során az országos és helyi építési egyéb 

vonatkozó jogszabályok betartásával és azokban rögzítetteknek megfelelően jár el. 
 

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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 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. november 
 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

Balasi István 

Tulajdonos 

Balasi Istvánné 

Tulajdonos 

  

 

 

Kovácsné Tóth Mária 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Simkó Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  

(képviseli: Simkó Dávid) 

Székhely:  

Adószám:  

Számlaszám:  

Számlavezető pénzintézet:  

 

- 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 

Önkormányzata Közgyűlése …/2016. (XI.24.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa 18918 hrsz-ú, zártkerti 

művelés alól kivett terület művelési ágú 2 517 négyzetméter nagyságú ingatlannak. 
 

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

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. 

(XII. 17.) önkormányzati rendelete (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. Felek rögzítik, hogy a 18918 hrsz-ú ingatlan a HÉSZ mellékletét képező szabályozási terv 24. 

szelvényen található és azt falusias lakókertes építési övezetbe sorolja. 
 

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

meglévő gazdasági épületre kért lakás átalakításra és bővítésre irányul. 
 

5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele a 4. 

pontban meghatározott célnak. 
 

6. Felek rögzítik, hogy az ingatlanokhoz a megközelítés a HÉSZ 8.§ (4) bekezdésében 

rögzítetteknek megfelel. 
 

7. Felek rögzítik, hogy a Szabályozási Terv 38. szelvényén jelölt javasolt kiszolgáló út 

tengelyvonalától 6 méterre létesíthető kerítés, közműpótló és közműcsatlakozási építmény, 

valamint a tengelytől mért 11 méter figyelembevételével helyezhető el épület. 
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8. A Tulajdonosok vállalják, hogy a 7. pontban megjelölt, kialakuló területsávokat karban, illetve 

fenntartják.  
 

9. A Felek rögzítik, hogy a tervezett hasznosításhoz szükséges közművek rendelkezésre állnak, 

amennyiben nem, abban az esetben a Tulajdonos saját költségén viseli annak kialakítását. 
 

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

vonatkozó jogszabályok betartásával és azokban rögzítetteknek megfelelően jár el. 
 

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

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

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

a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

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

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

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

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2016. november 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 Simkó Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt. nevében 

 

 

Simkó Dávid 

ügyvezető 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Schebeszta Zoltán 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 

Schebeszta Zsuzsanna 

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 

Önkormányzata Közgyűlése …/2016. (XI.24.) határozata alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonosok 1/2 – 1/2 arányban tulajdonosai a 19310/1 hrsz-ú, 

zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú 1 738 négyzetméter nagyságú ingatlannak. 
 

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

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. 

(XII. 17.) önkormányzati rendelete (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. Felek rögzítik, hogy a 19310/1 hrsz-ú ingatlant a HÉSZ mellékletét képező szabályozási terv 38-

43. szelvényen található és falusias lakókertes építési övezetbe sorolja. 
 

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

elhelyezésre, építésre irányul. 
 

5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele a 4. 

pontban meghatározott célnak. 
 

6. Felek rögzítik, hogy az ingatlanokhoz a megközelítés a HÉSZ 8.§ (4) bekezdésében 

rögzítetteknek megfelel. 

 

7. Felek rögzítik, hogy a Szabályozási Terv 38-43. szelvényén jelölt javasolt kiszolgáló út 

tengelyvonalától 6 méterre létesíthető kerítés, közműpótló és közműcsatlakozási építmény, 

valamint a tengelytől mért 11 méter figyelembevételével helyezhető el épület. 
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8. A Tulajdonosok vállalják, hogy a 7. pontban megjelölt, kialakuló területsávokat karban, illetve 

fenntartják.  
 

9. A Felek rögzítik, hogy a tervezett hasznosításához, beépítéséhez szükséges közművek 

rendelkezésre állnak, amennyiben nem, abban az esetben a Tulajdonosok saját költségükön 

viselik annak kialakítását. 
 

10. A Felek rögzíti, hogy a Tulajdonosok a beruházás során az országos és helyi építési egyéb 

vonatkozó jogszabályok betartásával és azokban rögzítetteknek megfelelően járnak el. 
 

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

jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény és az Étv. rendelkezései az irányadók. 
 

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

a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

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

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

vállalnak.  
 

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

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2016. november 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 Schebeszta Zoltán 

tulajdonos 

 

 

 

Schebeszta Zsuzsanna 

tulajdonos 

 

 


