
KMJV Önkormányzata Közgyűlése 275/2015. (XI.25.) határozata 1. számú melléklete 

 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Pirisi 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 …/2015. (XI.26.) határozata alapján, alulírott 

napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a 18309/8 hrsz-

ú, kert művelési ágú 920 négyzetméter nagyságú ingatlannak. 
 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott 18309/8 hrsz-ú ingatlanon 

vezetékjog 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 Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint 

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

(a továbbiakban: HÉSZ) 14.§ (2) bekezdésének d) pontja alapján 2009.09.11. után 

mezőgazdasági művelési ágú területeken útszabályozással érintett telek, vagy telkek 

esetén építési engedélyt csak megfelelő mélységű és részletességű hatásvizsgálattal 

megalapozott településrendezési szerződés megkötését követően lehet adni. 
 

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. 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 áthelyezését saját költségén elvégzi.  
 

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, 2015. november 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 Pirisi István 

Tulajdonos 

  

 

  

  



KMJV Önkormányzata Közgyűlése 275/2015. (XI.25.) határozata 2. számú melléklete 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről  
 

Pallagi Zoltán 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Góbor János 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 

 

Somlyai Zoltán 

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 …/2015. (XI.26.) határozata alapján, 

alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

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

szerződés tárgyát képező ingatlannak: 
 

Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni hányad Terület (m2) 

18242 kivett tanya,  

szántó 

Pallagi Zoltán 3080/7731  

7731 Somlyai Zoltán 1645/7731 

Góbor János 3006/7731 
 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott 18242 hrsz-ú ingatlanon 

haszonélvezeti jog 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 haszonélvezeti jog jogosultjának 

hozzájárulását. 
 

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

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI. 1.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 14.§ (2) bekezdésének d) pontja 

alapján 2009.09.11. után mezőgazdasági művelési ágú területeken útszabályozással 

érintett telek, vagy telkek esetén építési engedélyt csak megfelelő mélységű és 

részletességű hatásvizsgálattal megalapozott településrendezési szerződés megkötését 

követően lehet adni. 



 

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. 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.  
 

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

lévő kerítés áthelyezését saját költségükön elvégeztetik. 
 

7. Felek rögzítik, hogy a fejleszteni kívánt telek déli részén, a szabályozási terven jelölt 

hosszútávon közlekedési terület céljára fenntartott be nem építhető telekrészt a 

telekalakítás során nem kell külön hrsz-on kialakítani. 
  

8. A Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a 7. pontban rögzített telekrészt nem építhetik 

be, annak fenntartását a szabályozási tervben rögzített út kialakulásáig saját költségükön 

elvégzik. 
 

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, 2015. november 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 Pallagi Zoltán 

Tulajdonos 

  Somlyai Zoltán 

Tulajdonos 

   

   

Góbor János 

Tulajdonos 
 



KMJV Önkormányzata Közgyűlése 275/2015. (XI.25.) határozata 3. számú melléklete 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről  
 

 

Gyenes 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 Önkormányzata Közgyűlése …/2015. (XI.26.) határozata alapján, 

alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1/1 arányban tulajdonosa a Kecskemét 

01063/97hrsz-ú szántó, valamint 1/1 arányban tulajdonosa a 01063/99 hrsz-ú szántó 

megjelölésű ingatlanoknak. 
 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott ingatlanokon vezetékjog 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, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI. 

1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 14.§ (2) bekezdésének d) pontja 

alapján a rendelet hatálybalépéskor mezőgazdasági művelési ágú területeken 

útszabályozással érintett telek, vagy telkek esetén építési engedélyt csak megfelelő 

mélységű és részletességű hatásvizsgálattal megalapozott településrendezési szerződés 

megkötését követően lehet adni. 
 

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. Jelen szerződés alapján a Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos 

szabályozási tervben rögzített közterület alakítással egy időben a fejleszteni kívánt 

01063/97 a 01063/99 hrsz-ú ingatlanok összevonását is végrehajtja 

 

6. Jelen szerződés alapján a Tulajdonos vállalja továbbá, hogy a hatályos szabályozási 

tervben rögzített telekalakítást követően, de legkésőbb 4. pontban jelzett terület 

önkormányzati tulajdonba adásáig saját költségén áthelyezteti a közterületre eső 

kerítéseket és kapuzatokat. 

 

7. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az 1. pontban körülírt ingatlanok 

hatályos szabályozási tervben rögzített közterület alakítás ingatlan-nyilvántartási 

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

8. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott 

ingatlanokat a HÉSZ 88.§ c) pontja értelmében honvédelmi érdekű korlátozás érinti, 

így:  

„a 01528/2, 01528/3, 01568/9 hrsz. Központi üzemanyagraktár – Hetényegyháza – 

telkének határától mért 

a. ca) 5000 m-en belül ipari üzem, 120 kV-os és annál nagyobb feszültségű 

transzformátor állomás csak az általános szabályok szerint létesíthető;”. 
 

9. Az Önkormányzat - a Ptk. 6: 520. §-ban foglaltak figyelembevételével - a jelen 

szerződéssel és azzal összefüggésben keletkezett bárminemű költségekért, károkért, 

veszteségekért való kártérítési, kártalanítási és egyéb igény, vagy jogi út 

érvényesítését kizárja, melyet a Szerződő felek a jelen szerződés aláírásával tudomásul 

vesznek. 
 

10. A Tulajdonos vállalja, hogy az. 1. pontban fejlesztési céllal meghatározott 

ingatlanokon a szabályozási terv beültetési kötelezettséget jelöl, melyet a telekalakítást 

követően legfeljebb egy éven belül Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatal Várostervezési Osztályával egyeztetett szakterv alapján 3 szintes 

növényállománnyal kell telepíteni. 
 

11. A Tulajdonos vállalja, hogy az 1. pontban fejlesztési céllal meghatározott 

ingatlanokon a szabályozási terv védelmi erdőterületet rögzít, melyet a telekalakítást 

követően legfeljebb 3 éven belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti és Hatósági 

Osztályával egyeztetett szakterv alapján kell telepíti. 
  

12. Felek rögzítik, hogy amennyiben Kecskemét Megyei Jogú Város településrendezési 

terve a fejleszteni kívánt ingatlanok tekintetében a jelenlegi állapothoz képest 

szigorúbb előírásokat rögzít a településrendezési terv módosításakor abban az esetben 

jelen szerződést felül kell vizsgálni, melyet a Várostervezési Osztály kezdeményez és 

a Tulajdonos tudomásul vesz. 
 

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

szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele. 
 

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

a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 



15. 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. 
 

16. 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. 
 

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

irányadók. 

 

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

– kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 
 

 

19. Felek kijelentik, hogy ügyletkötési képességük nem esik korlátozás alá. 

 

20. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonos 

kötelezettséget vállal.  
 

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

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

 

 

Kecskemét, 2015. november 

 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia Gyenes István 

polgármester tulajdonos 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 

 

 


