
KMJV Önkormányzata Közgyűlése    /2014. (XI.13.) határozata 1. számú melléklete 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Varga Lászlóné Kovács Erzsébet 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Dr. Patik Réka 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Dudás Péterné 

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 …/2014. (XI.13.) határozata alapján, alulírott 

napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

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

Kecskemét 031/72 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, szántó és gyümölcsös megjelölésű 

ingatlannak: 

a. Varga Lászlóné Kovács Erzsébet tulajdoni illetősége:   

 1391/5083 

b. Dudás Péterné tulajdoni illetősége:      

 950/5083 

c. Dr. Patik Réka tulajdoni illetősége:      

 2742/5083 
 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott ingatlanon vezetékjog jog és 

kártalanítási igény kizárása áll fenn. A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a 

Földhivatali eljárás során készítendő változási vázrajzhoz kötelesek beszerezni mind a 

vezetékjog jogosultjának hozzájárulását, mind pedig az Önkormányzat hozzájárulását 

a kártalanítási igény kizárása teher átjegyzésére az újonnan kialakuló nem közterületi 

rendeltetésű ingatlanra. 
 

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

szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele. 
 

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

a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 

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

irányadók. 
 

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

– kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 
 

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

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

kötelezettséget vállalnak.  
 

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

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2014. november 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 Varga Lászlóné  

Kovács Erzsébet 

Tulajdonos 

   

 

Dudás Péterné 

Tulajdonos 

   

 

 

Dr. Patik Réka 



Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Szabó 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 …/2014. (XI.13.) határozata alapján, alulírott 

napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

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

029/2 hrsz-ú kivett tanya, szőlő és 1/1 arányban tulajdonosa a kecskeméti 029/123 

hrsz-ú gyümölcsös megjelölésű ingatlanoknak. 
 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott ingatlanokon vezetékjog, továbbá 

a 029/2 hrsz-ú ingatlanon végrehajtási jog áll fenn. A Tulajdonos tudomással bír arról, 

hogy a Földhivatali eljárás során készítendő változási vázrajzhoz köteles beszerezni a 

vezetékjog és a végrehajtási jog jogosultjainak 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. A Tulajdonos vállalja továbbá, hogy a 029/123 hrsz-ú ingatlan közterület-rendezésével 

egy időben a két ingatlant összevonja a hasznosítás érdekében.  
 



6. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az 5. pontban írtak szerint 

létrejövő ingatlan ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az 

ingatlannak a HÉSZ-ben előírt közműellátását.  
 

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

szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele. 
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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, 2014. november 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 Szabó Péter 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Szabó Sándor Tibor 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Szabó Zsolt 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Héjjas Sándor 

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 …/2014. (XI.13.) határozata alapján, alulírott 

napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

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

kecskeméti 022/7 hrsz-ú kivett tanya és szántó megjelölésű ingatlannak: 

a. Szabó Sándor Tibor tulajdoni illetősége:      1/4 

b. Szabó Zsolt tulajdoni illetősége:       1/4 

c. Héjjas Sándor tulajdoni illetősége:      2/4 
 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott ingatlanon  kártalanítási igény 

kizárása áll fenn. A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a Földhivatali eljárás 

során készítendő változási vázrajzhoz kötelesek beszerezni az Önkormányzat 

hozzájárulását a kártalanítási igény kizárási terhek átjegyzésére az újonnan kialakuló 

nem közterületi rendeltetésű ingatlanra. 
 

3. A Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben foglalt belterületbe 

vonási és a telekalakítási eljárásban (közterület-alakítás) mindenben jóhiszeműen 

együttműködnek, az eljárásokban, azokat együtt, egy időben hajtják végre. 
 

4. Tulajdonosok tudomással bírnak 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.  
 

5. Tulajdonosok vállalják, hogy a belterületbe vonás valamennyi költségét (változási 

vázrajz és talajvédelmi terv készíttetése, földvédelmi járulék, eljárási költségek) 

megfizetik. 
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6. Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy, amennyiben az 1. pontban írt ingatlan 

belterületbe vonása bármilyen okból meghiúsul, az önkormányzat a közterületnek 

szánt ingatlanrészt csak legalább annak belterületbe vonása esetén veszi át, így 

vállalják, hogy a HÉSZ szerinti telekalakítást e megállapodás megkötésétől számított 6 

hónapon belül elvégeztetik, ezen ingatlanrész belterületbe vonásával kapcsolatos 

költségeket viselik, és az ingatlanrészt per-, teher- és igénymentesen az 

Önkormányzatnak átadják. 
 

7. Az Önkormányzat kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. pontban megjelölt 

ingatlan vonatkozásában megindítja a belterületbe vonási eljárást.  

 

8. Tulajdonosok tudomással bírnak 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. 

 

9. Jelen szerződés alapján a Tulajdonosok vállalják, 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 adják.  

 

10. 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.  

 

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

szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele. 

 

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

a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 



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

irányadók. 

 

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

– kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 

 

17. A Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem esik korlátozás alá. 
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18. Jelen szerződés érvényes felek mindenkori jogutódaira is, melyért a Tulajdonosok 

kötelezettséget vállalnak.  

 

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

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Kecskemét, 2014. november 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Szabó Sándor Tibor 

Tulajdonos 

Szabó Zsolt 

Tulajdonos 

   

 

Héjjas Sándor 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Dóka Károly 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Dr. Dózsa Gábor 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Antalovics Sándor 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

ifj. Antalovics Sándor 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Antalovics László 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Fekete Gáborné 

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 …/2014. (XI.13.) 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 

1. 19272/1 szántó Dóka Károly 

Dr. Dózsa Gábor 

1/2 

1/2 

2. 19272/2 szántó Dóka Károly 

Dr. Dózsa Gábor 

1/2 

1/2 

3. 19272/3 szántó Dóka Károly 

Dr. Dózsa Gábor 

1/2 

1/2 

4. 19272/4 szántó és gazdasági 

épület 

Dóka Károly 

Dr. Dózsa Gábor 

1/2 

1/2 

5. 19272/5 kivett út Dóka Károly 

Dr. Dózsa Gábor 

1/2 

1/2 

6. 19274/1 szőlő és gazdasági 

épület 

Dóka Károly 

Dr. Dózsa Gábor 

1/2 

1/2 

7. 19276/1 gyümölcsös, szőlő Dóka Károly 1/2 



Dr. Dózsa Gábor 1/2 

8. 19276/2 gyümölcsös, szőlő Dóka Károly 

Dr. Dózsa Gábor 

1/2 

1/2 
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 Hrsz Művelési ág Tulajdonos Tulajdoni hányad 

9. 19277 kivett tanya, 

szántó és szőlő 

Antalovics Sándor  

Dóka Károly 

Dr. Dózsa Gábor 

Fekete Gáborné 

ifj. Antalovics Sándor  

Antalovics László 

4026/16329 

4140/16329 

4137/16329 

1342//16329 

1342/16329 

1342/16329 
 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott ingatlanokon vezetékjog és 

haszonélvezeti jogok állnak fenn. A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a 

Földhivatali eljárás során készítendő változási vázrajzhoz kötelesek beszerezni a 

vezeték-, haszonélvezeti és özvegyi jogok jogosultjainak hozzájárulását. 
 

3. A Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben foglalt a szerződés 1. 

pontjában körülírt ingatlanok tekintetében a telekalakítási eljárásban (közterület-

alakítás) mindenben jóhiszeműen együttműködnek, az eljárásokat együtt, egy időben 

hajtják végre a költségeket közösen viselve.  
 

4. Tulajdonosok tudomással bírnak 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. 
 

5. 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.  
 

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

ingatlanok ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő két éven belül az ingatlanoknak a 

HÉSZ-ben előírt közműellátását.  
 

7. Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanok szabályozási 

tervben rögzített közterület leadását a 19243/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival együtt, 

egy időben végzik el és a költségeket közösen viselik. 

 

8. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanok hasznosítása érdekében a 

Tulajdonosok a HÉSZ 15.§ (3) bekezdése alapján 8,0 m széles magánutat alakítanak 

ki. 
 

9. A Tulajdonosok vállalják, hogy a magánút kialakításához szükséges nyilatkozatokat 

beszerzik, továbbá megállapodást kötnek az önkormányzattal, melyben a magánút 

kialakítási és használati feltételeit rögzítik az útkezelő kikötései alapján a kialakuló 

közterületi részek átadásakor. 
 

10. Az 1. pontban körülírt 19272/4 és a 19274/1 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a 

Tulajdonosok vállalják, hogy a térképen feltüntetett, illetve a telken meglévő, a 

szabályozási terv 38-43. számú szelvényén rögzített közterületre eső gazdasági 



épületek elbontásához szükséges nyilatkozatokat beszerzik, a bontáshoz kapcsolódó 

eljárásokat lefolytatják, az épületeket elbontják saját költségükön. 
 

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

szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele. 
 

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

a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
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13. 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. 
 

14. 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. 
 

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

irányadók. 
 

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

– kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 
 

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

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

kötelezettséget vállalnak.  
 

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

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2014. november 

 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú 

Város  

Önkormányzata 

Dóka Károly 

Tulajdonos 

Dr. Dózsa Gábor 

Tulajdonos 

 

 

 

 

 

 

Antalovics Sándor 

Tulajdonos 

ifj. Antalovics Sándor 

Tulajdonos 

 

 

 

 

 

 

Anatlovics László 

Tulajdonos 

Fekete Gáborné 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Székely Zsolt 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Székely Marianna Lilla 

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 …/2014. (XI.13.) határozata alapján, alulírott 

napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

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

kecskeméti 19243/5 hrsz-ú szőlő és szántó megjelölésű ingatlannak: 

a. Székely Zsolt tulajdoni illetősége:       1/2 

b. Székely Marianna Lilla tulajdoni illetősége:     1/2 
 

2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott ingatlanon vezetékjog jog áll 

fenn. A Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy a Földhivatali eljárás során 

készítendő változási vázrajzhoz kötelesek beszerezni a vezetékjog jogosultjának 

hozzájárulását. 
 

3. Tulajdonosok tudomással bírnak 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 Tulajdonosok vállalják, hogy e szerződés megkötését követő 

1 éven belül saját költségén 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 tudomásul veszik, hogy az 1. pontban körülírt ingatlan szabályozási 

tervben rögzített közterület leadását a 19272/1-5, 19274/1, 19276/1-2 és a 19277 hrsz-

ú ingatlanok tulajdonosaival együtt, egy időben végzik el és a költségeket közösen 

viselik. 
 

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.  
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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 Tulajdonosok 

kötelezettséget vállalnak.  
 

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

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

 

 

Kecskemét, 2014. november 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Székely Zsolt 

Tulajdonos 

Székely Marianna Lilla 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Kubicsek András 

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: …………………………….. 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 …/2014. (XI.13.) határozata alapján, alulírott 

napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

 

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

0223/6 hrsz-ú szántó és gazdasági épület és a kecskeméti 0223/23 hrsz-ú legelő 

megjelölésű ingatlanoknak. 
 

2. 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. 
 

3. Jelen szerződés alapján a Tulajdonos vállalja, 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. Tulajdonos vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanokat a hasznosítás 

érdekében a hatályos építési övezeti előírások figyelembe vételével a közterület 

alakítással egy időben összevonja. 
 

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

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

előírt közműellátását. 
 



6. A Tulajdonos kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a településrendezési tervben 

rögzített beültetési kötelezettséget a Főépítészi Osztállyal egyeztetett kertészeti terv 

alapján megvalósítja a telekalakítástól számított 1 éven belül. 
 

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

szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétele. 
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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, 2014. november 

 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 Kubicsek András 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Szabó Gergely László 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Farkasné Szabó Rita Lotti 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím: 
 

Farkas Pál 

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 …/2014. (XI.13.) 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. 0245/10 kivett lakóház, 

udvar, legelő és 

út 

Szabó Gergely László 

Farkasné Szabó Rita 

Lotti 

630/1020 

390/1020 

4 980 

2. 0245/34 szántó Farkasné Szabó Rita 

Lotti Farkas Pál 

1/2 

1/2 

12 914 

3. 0245/55 legelő Farkasné Szabó Rita 

Lotti 

1/1 4 353 

4. 0245/56 legelő Farkasné Szabó Rita 

Lotti 

1/1 2 472 

5. 0245/64 szántó Farkasné Szabó Rita 

Lotti Farkas Pál 

1/2 

1/2 

2 796 

 

 

2. A Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben foglalt belterületbe 

vonási eljárásban mindenben jóhiszeműen együttműködnek, az eljárásokat együtt, egy 

időben hajtják végre.  
 



3. A Tulajdonosok az 1. pontban körülírt ingatlanok belterületbe vonásának minden 

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

készíttetése és földvédelmi járulék költsége) közösen viselik. 
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4. A Tulajdonosok vállalják, hogy a belterületbe vonási eljárás megindításához minden 

szükséges tulajdonosi és hatósági nyilatkozatot beszereznek. 
 

5. Az Önkormányzat kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. pontban megjelölt 

ingatlanok vonatkozásában egy időben megindítja a belterületbe vonási eljárást a 

Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatalánál.  
 

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

a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva egymással együttműködnek.  
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

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

irányadók. 
 

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

– kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 
 

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

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

kötelezettséget vállal.  
 

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

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2014. november 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 Szabó Gergely László 

Tulajdonos 

   

Farkasné Szabó Rita Lotti 

Tulajdonos 

   

 

Farkas Pál 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Balázs Gergely 

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 …/2014. (XI.13.) határozata alapján, alulírott 

napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

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

0245/9 hrsz-ú kivett tanya, szántó és a kecskeméti 0245/27 hrsz-ú szántó megjelölésű 

ingatlanoknak. 
  

2. A Tulajdonos az 1. pontban körülírt ingatlanok belterületbe vonásának minden 

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

készíttetése és földvédelmi járulék költsége) viseli. 

 

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

szükséges tulajdonosi és hatósági nyilatkozatot beszerez. 
 

4. Az Önkormányzat kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. pontban megjelölt 

ingatlanok vonatkozásában egy időben megindítja a belterületbe vonási eljárást a 

Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatalánál.  
 

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

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

kötelezettséget vállal.  
 

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

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2014. november 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 Balázs Gergely 

Tulajdonos 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről  
 

Csík Zsolt István 

Születési idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Dudás Ildikó 

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 …/2014. (XI.13.) határozata alapján, alulírott 

napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

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

Kecskemét 01199/1 hrsz-ú szántó megjelölésű, 1 293 m2 terület nagyságú 

ingatlannak: 

a) Csík Zsolt István tulajdoni illetősége:      1/2 

b) Dudás Ildikó tulajdoni illetősége:       1/2 
 

2. A Tulajdonosok az 1. pontban körülírt ingatlan belterületbe vonásának minden 

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

készíttetése és földvédelmi járulék költsége) viselik. 

 

3. A Tulajdonosok vállalják, hogy a belterületbe vonási eljárás megindításához minden 

szükséges tulajdonosi és hatósági nyilatkozatot beszereznek. 
 

4. Az Önkormányzat kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. pontban megjelölt 

ingatlan vonatkozásában egy időben megindítja a belterületbe vonási eljárást a 

Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatalánál.  
 

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. 
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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 Tulajdonos 

kötelezettséget vállal.  
 

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

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2014. november 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 Csík Zsolt István 

Tulajdonos 

   

Dudás Ildikó 

Tulajdonos 

 


