
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

 
Szám: URK/39-11/2022 
 

MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 11-én (kedden) 16 óra 

10 perckor kezdődő rendkívüli ülésére. 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
 

Napirendi pontok: 
 

1) Telkek kialakítása - a 40/2022. (IX.6.) határozat módosítása  
Előterjesztő: polgármester 

 
 

Napirendi pontok tárgyalása után: 
 

1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 
 
    
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2022. október 7.                                       
 

Fülöp Zoltánné  
polgármester 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-031. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/39-11/2022       1. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 11-i ülésére 
 
Tárgy: Telkek kialakítása - a 40/2022. (IX.6.) határozat módosítása 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 40/2022. (IX.6.) határozatával elfogadta a telkek 
kialakítását és az utak átvétele, valamint a 1/1-ed tulajdoni hányadú telkek kialakítása érdekében                      
2 364 500,- Ft összegű kötelezettséget vállalt. 
 
Időközben elkészült a szerződés-tervezet is, melyet összevetettünk a testületi határozattal. Sajnos 
hibásan került előkészítésre a testületi döntés, kimaradt az 516/27-28 hrsz-ú telkek megvásárlása. 
 
Az 516/27 hrsz-ú ingatlanban 5 m2-nyi, míg az 516/28 hrsz-ú ingatlanban 250 m2-nyi részt birtokolna 
Úrkút Község Önkormányzata mellett Hartman Ferenc, így azok átadása és átvétele indokolt. Hartman 
Ferenc a korábban kölcsönösen kialkudott 3 000,- Ft/m2 áron értékesíti az ingatlanokat a részünkre.  
 
Ez a korábbi 2 364 500,- Ft összegű kötelezettségvállalást 3 089 000,- Ft összegre növeli. 
 
A telkek kialakítása érdekébe javaslom a korábbi testületi határozatot módosítani és a magasabb összegű 
kötelezettségvállalást jóváhagyni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2022. október 7. 
        
        Fülöp Zoltánné 
        polgármester



 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 40/2022. (IX.6.) határozatának 1-9 pontja 
helyébe a következő 1-9. pontok lépnek: 
1. jóváhagyja az előterjesztés 1. mellékletét képező változási vázrajzot, és a 2. melléklet szerinti 

telekalakítással vegyes adásvételi szerződést, 
2. 1 644 500,- Ft összegű kötelezettséget vállal az 516/37 és 516/40 hrsz-ú, kivett helyi közutak 

megvételére, melyből 
a) 90 900,- Ft összeget Kanyár Henrik és Fürstner János 
b) 311 600,- Ft összeget Miklós Mihály és Miklós Andrea 
c) 1 242 000,- Ft összeget Hartmann Ferenc 

részére fizet meg. 
3. 337 500,- Ft összegű kötelezettséget vállal a Kanyár Henrikkel és Fürstner Jánosnéval elcserélendő 

területek (516/21-22, 516/30 és 516/23, 516/29 hrsz-k) különbözetének megfizetésére, melynek révén 
7 db 1/1-ed tulajdoni hányadú önkormányzati telek alakul ki a következő helyrajzi számokkal: 
516/23-29, 

4. Hartmann Ferencnek a kialakuló  
a. 516/27 hrsz-ú terület 5 nm-nyi tulajdonjogáért 15 000,- Ft összegű, 
b. 516/28 hrsz-ú terület 114 nm-nyi tulajdonjogáért 750 000,- Ft összegű, 
c. 516/29 hrsz-ú terület 114 nm-nyi tulajdonjogáért 342 000,- Ft összegű 

vételárat fizet meg. 
5. felhatalmazza a polgármester, hogy az 1. melléklet szerinti változási vázrajzot, valamint a 2-4. 

pontok szerinti ügyletekről szóló szerződést aláírja. 
6. az 516/37 és 516/40 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlanokat a forgalomképtelen 

törzsvagyon közé sorolja be, 
7. az 516/23-29 hrsz-ú kivett beépítetlen területeket a forgalomképes vagyon közé sorolja be, 
8. a 2-4. pontok szerinti, összesen 3 089 000,- Ft összegű kötelezettségvállalást a költségvetés tartalék 

sor terhére finanszírozza. 
9. felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet valamint az önkormányzat vagyonáról és 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításról gondoskodjon.  
 

Határidő: 2022. október 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
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Telekalakító Felek:   Ügyvéd: 
   
   
  
 

TELEKALAKÍTÁSSAL /TELEKCSOPORT ÚJRAOSZTÁSÁVAL/  
VEGYES ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

 
 

mely létrejött egyrészről Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.; statisztikai 
számjel: 15734192-8411-321-19; adószám: 15734192-2-19; törzskönyvi azonosító szám: 734192; 
államháztartási egyedi azonosító: 743770; képviseletében eljár: Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester) a 
telekalakítás tekintetében mint tulajdonos, Telekalakító fél; az adásvétel tekintetében mint Eladó, illetve Vevő 
(továbbiakban: telekalakító Fél I.) 
 
másrészről Hartman Ferenc (születési név: Hartman Ferenc; születési hely és idő: Ajka, 1975.12.27.; anyja 
leánykori neve: Nagy Borbála; személyi azonosító jel: 1-751227-2996; adóazonosító jel: 8398062398; 
állampolgárság: magyar; lakóhely: 8200 Veszprém, Sólyi utca 12. 2 em. 7 a.) a telekalakítás tekintetében mint 
tulajdonos, Telekalakító fél; az adásvétel tekintetében mint Eladó (továbbiakban: telekalakító Fél II.) 
 
harmadrészről Kanyár Henrik (születési név: Kanyár Henrik; születési hely és idő: Úrkút, 1958.07.01.; anyja 
leánykori neve: Teiermeyer Mária; személyi azonosító jel: 1-580701-1984; adóazonosító jel: 8334181019; 
állampolgárság: magyar; lakóhely: 8409 Úrkút, Kossuth utca 6.) a telekalakítás tekintetében mint tulajdonos, 
Telekalakító fél; az adásvétel tekintetében mint Eladó, illetve Vevő (továbbiakban: telekalakító Fél III.) és  
 
Fürstner Jánosné (születési név: Kanyár Mária; születési hely és idő: Úrkút, 1951.01.29.; anyja leánykori neve: 
Teiermayer Mária; személyi azonosító jel: 2-510129-2834; adóazonosító jel: 8307083532; állampolgárság: 
magyar; lakóhely: 8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 36. C lph. fsz. 3 a.) a telekalakítás tekintetében mint 
tulajdonos, Telekalakító fél; az adásvétel tekintetében mint Eladó, illetve Vevő (továbbiakban: telekalakító Fél 
IV.) és 
 
negyedrészről Miklós Mihály (születési név: Miklós Mihály; születési hely és idő: Ajka, 1961.06.20.; anyja 
leánykori neve: Reiger Anna; személyi azonosító jel: 1-610620-2035; adóazonosító jel: 8345032672; 
állampolgárság: magyar; lakóhely: 8409 Úrkút, Ady utca 5/1.) a telekalakítás tekintetében mint tulajdonos, 
Telekalakító fél; az adásvétel tekintetében mint Eladó (továbbiakban: telekalakító Fél V.) és   
 
Miklós Andrea (születési név: Miklós Andrea; születési hely és idő: Ajka, 1964.05.14.; anyja leánykori neve: 
Reiger Anna; személyi azonosító jel: 2-640514-1560; adóazonosító jel: 8355621697; állampolgárság: magyar; 
lakóhely: 8409 Úrkút, Temető utca 32.) a telekalakítás tekintetében mint tulajdonos, Telekalakító fél; az 
adásvétel tekintetében mint Eladó (továbbiakban: telekalakító Fél VI.) 
 

– kiknek együttes megnevezése a továbbiakban: Szerződő felek / Felek – 
 
között, alulírott helyen, napon, az alábbiak szerint: 
 
 
1./ Szerződő felek megállapítják, hogy Úrkút Község Önkormányzata Telekalakító fél kizárólagos – 1/1 arányú 
– tulajdonában állnak az alábbi ingatlanok:  
 
 
1.1. Úrkút, belterület, 516/4 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett közterület” megjelölésű, 2300 m2 térmértékű 
ingatlan mindösszesen 1/1 arányú tulajdoni illetősége. (továbbiakban: Ingatlan1) 
 
Felek rögzítik, hogy ezen ingatlant a 2022. október … napján TAKARNET rendszerről lekért tulajdoni lap 
szerint terheli a tulajdoni lap III. rész 2. sorszáma alatt – a 801061/2/2022.06.23. számú határozattal – az Úrkút 
Község Önkormányzata (törzsszám: 15734192; cím: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.) jogosult javára feljegyzett 
telekalakítási eljárás megindításának ténye. Egyebekben az Ingatlan1 tehermentes, annak teherlapján bejegyzett 
jog, feljegyzett tény, illetve elintézetlen széljegy nem szerepel.  
 
 
1.2. Úrkút, belterület, 516/12 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 4263 m2 
térmértékű ingatlan mindösszesen 1/1 arányú tulajdoni illetősége. (továbbiakban: Ingatlan2) 
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Telekalakító Felek:   Ügyvéd: 
   
   
  
 

Felek rögzítik, hogy ezen ingatlant a 2022. október ... napján TAKARNET rendszerről lekért tulajdoni lap 
szerint terheli a tulajdoni lap III. rész 2. sorszáma alatt – a 801061/2/2022.06.23. számú határozattal – az Úrkút 
Község Önkormányzata (törzsszám: 15734192; cím: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.) jogosult javára feljegyzett 
telekalakítási eljárás megindításának ténye. Egyebekben az Ingatlan2 tehermentes, annak teherlapján bejegyzett 
jog, feljegyzett tény, illetve elintézetlen széljegy nem szerepel. 
 
1.3. Úrkút, belterület, 516/14 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett helyi közút” megjelölésű, 313 m2 térmértékű 
ingatlan mindösszesen 1/1 arányú tulajdoni illetősége. (továbbiakban: Ingatlan3) 
 
Felek rögzítik, hogy ezen ingatlant a 2022. október ... napján TAKARNET rendszerről lekért tulajdoni lap 
szerint terheli a tulajdoni lap III. rész 2. sorszáma alatt – a 801061/2/2022.06.23. számú határozattal – az Úrkút 
Község Önkormányzata (törzsszám: 15734192; cím: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.) jogosult javára feljegyzett 
telekalakítási eljárás megindításának ténye. Egyebekben az Ingatlan3 tehermentes, annak teherlapján bejegyzett 
jog, feljegyzett tény, illetve elintézetlen széljegy nem szerepel.  
 
Szerződő felek megállapítják, hogy Hartman Ferenc Telekalakító fél kizárólagos – 1/1 arányú – tulajdonában áll 
az alábbi ingatlan: 
 
1.4. Úrkút, belterület, 516/13 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 1059 m2 
térmértékű ingatlan mindösszesen 1/1 arányú tulajdoni illetősége. (továbbiakban: Ingatlan4) 
 
Felek rögzítik, hogy ezen ingatlant a 2022. október ... napján TAKARNET rendszerről lekért tulajdoni lap 
szerint terheli a tulajdoni lap III. rész 2. sorszáma alatt – a 801061/2/2022.06.23. számú határozattal – az Úrkút 
Község Önkormányzata (törzsszám: 15734192; cím: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.) jogosult javára feljegyzett 
telekalakítási eljárás megindításának ténye. Egyebekben az Ingatlan4 tehermentes, annak teherlapján bejegyzett 
jog, feljegyzett tény, illetve elintézetlen széljegy nem szerepel.  
 
Szerződő felek megállapítják, hogy Kanyár Henrik és Fürstner Jánosné Telekalakító fél kizárólagos – ½ - ½ 
arányú – osztatlan közös tulajdonában áll az alábbi ingatlan: 
 
1.5. Úrkút, belterület, 516/15 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 12.088 m2 
térmértékű ingatlan mindösszesen 1/1 arányú tulajdoni illetősége. (továbbiakban: Ingatlan5) 
 
Felek rögzítik, hogy ezen ingatlant a 2022. október ... napján TAKARNET rendszerről lekért tulajdoni lap 
szerint terheli a tulajdoni lap III. rész 2. sorszáma alatt – a 801061/2/2022.06.23. számú határozattal – az Úrkút 
Község Önkormányzata (törzsszám: 15734192; cím: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.) jogosult javára feljegyzett 
telekalakítási eljárás megindításának ténye. Egyebekben az Ingatlan5 tehermentes, annak teherlapján bejegyzett 
jog, feljegyzett tény, illetve elintézetlen széljegy nem szerepel.  
 
Szerződő felek megállapítják, hogy Miklós Mihály és Miklós Andrea Telekalakító fél kizárólagos – ½ - ½ 
arányú – osztatlan közös tulajdonában áll az alábbi ingatlan: 
 
1.6. Úrkút, belterület, 516/16 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 14.062 m2 
térmértékű ingatlan mindösszesen 1/1 arányú tulajdoni illetősége. (továbbiakban: Ingatlan6) 
 
Felek rögzítik, hogy ezen ingatlant a 2022. október ... napján TAKARNET rendszerről lekért tulajdoni lap 
szerint terheli a tulajdoni lap III. rész 2. sorszáma alatt – a 801061/2/2022.06.23. számú határozattal – az Úrkút 
Község Önkormányzata (törzsszám: 15734192; cím: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.) jogosult javára feljegyzett 
telekalakítási eljárás megindításának ténye. Egyebekben az Ingatlan6 tehermentes, annak teherlapján bejegyzett 
jog, feljegyzett tény, illetve elintézetlen széljegy nem szerepel.  
 
2./ Szerződő felek rögzítik, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. 
(Ajka) a 801061/10/2022 ügyiratszámú, 2022.07.21. napján kelt határozatával – mely határozat a közléssel 
véglegessé vált – engedélyezte az 1./ szerződéses pontban körülírt ingatlanokra vonatkozó telekalakítást 
(telekcsoport újraosztást) az Aqua Geodézia Bt. / Csapó László földmérő mérnök által az 50/2022 
munkaszámon készített, és Varga Dániel ingatlan-rendező (Veszprém Megyei Kormányhivatal) által az E-
1/2022. 8-0301-2022 szám (8/301/2022) alatt záradékolt változási vázrajz alapján, amely vázrajz és határozat a 
jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. (telekalakítási dokumentáció) 
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Telekalakító Felek:   Ügyvéd: 
   
   
  
 

Felek megállapodnak, hogy a telekalakítási dokumentáció alapján ingatlan-nyilvántartási eljárást 
kezdeményeznek, mely eljárásban kezdeményezik a véglegessé vált telekalakítási engedély alapján a jelen 
szerződésben foglalt tartalomnak megfelelően a változások ingatlan-nyilvántartási és fölhivatali 
átvezetését. 
 
A telekalakítási dokumentáció alapján – egyben a hatályos ingatlan-nyilvántartási állapot alapján – a jelen 
szerződés tárgyát képező ingatlanok telekalakítás előtti állapota:  
 

- Úrkút, belterület, 516/4 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett közterület” megnevezésű, 2300 m2 térmértékű 
ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/12 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 4263 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/13 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1059 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/14 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett helyi közút” megnevezésű, 313 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/15 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 12.088 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/16 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 14.062 m2 
térmértékű ingatlan 

 
3./ Szerződő felek a 2./ pontban hivatkozott vázrajz tartalmára figyelemmel kölcsönös szándék és 
akarategységben megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban körülírt (1.1. – 1.6. pontok) ingatlanjaikat 
telekalakítás keretében újraosztják az Aqua Geodézia Bt. / Csapó László földmérő mérnök által az 50/2022 
munkaszámon készített, és Varga Dániel ingatlan-rendező (Veszprém Megyei Kormányhivatal) által az E-
1/2022. 8-0301-2022 szám (8/301/2022) alatt záradékolt változási vázrajz alapján.  
 
I. TELEKALAKÍTÓ FELEK MEGÁLLAPODÁSA  
 
Telekalakító felek megállapodnak, hogy a telekalakítás és a földrészletek (telekcsoport) újraosztása során a 
jelen szerződés 1.1. – 1.6. pontja szerinti ingatlanok megszűnnek (azok ingatlan-nyilvántartási lejegyzése 
mellett) és azok önálló helyrajzi szám alatt önálló ingatlanokként kialakításra kerülnek az alábbiak szerint: 
 
3.1. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/17 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból kerül teljes egészében kialakításra 
(annak 1000 m2 területrészével); 
 
3.2. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/18 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból kerül teljes egészében kialakításra 
(annak 1000 m2 területrészével); 
 
3.3. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/19 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból kerül teljes egészében kialakításra 
(annak 1000 m2 területrészével); 
 
3.4. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/20 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból kerül teljes egészében kialakításra 
(annak 1000 m2 területrészével); 
 
3.5. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/21 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 974 m2 területrészével) és az 
úrkúti 516/4 hrsz. alatti ingatlanból (annak 26 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
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3.6. 1001 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/22 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 613 m2 területrészével), az 
úrkúti 516/4 hrsz. alatti ingatlanból (annak 348 m2 területrészével), valamint az úrkúti 516/12 hrsz. alatti 
ingatlanból (annak 40 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
 
3.7. 1001 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/23 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 156 m2 területrészével), az 
úrkúti 516/4 hrsz. alatti ingatlanból (annak 444 m2 területrészével), valamint az úrkúti 516/12 hrsz. alatti 
ingatlanból (annak 401 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
 
3.8. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/24 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/4 hrsz. alatti ingatlanból (annak 185 m2 területrészével) és az 
úrkúti 516/12 hrsz. alatti ingatlanból (annak 815 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
 
3.9. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/25 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/12 hrsz. alatti ingatlanból kerül teljes egészében kialakításra 
(annak 1000 m2 területrészével); 
 
3.10. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/26 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/12 hrsz. alatti ingatlanból kerül teljes egészében kialakításra 
(annak 1000 m2 területrészével); 
 
3.11. 1001 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/27 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti 516/13 hrsz. alatti ingatlanból (annak 5 m2 területrészével), az úrkúti 
516/4 hrsz. alatti ingatlanból (annak 263 m2 területrészével), valamint az úrkúti 516/12 hrsz. alatti ingatlanból 
(annak 733 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
 
3.12. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/28 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti 516/13 hrsz. alatti ingatlanból (annak 250 m2 területrészével), az úrkúti 
516/4 hrsz. alatti ingatlanból (annak 470 m2 területrészével), az úrkúti 516/12 hrsz. alatti ingatlanból (annak 
272 m2 területrészével), valamint az úrkúti 516/14 hrsz. alatti ingatlanból (annak 8 m2 területrészével) kerül 
kialakításra; 
 
3.13. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/29 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti 516/13 hrsz. alatti ingatlanból (annak 114 m2 területrészével), az úrkúti 
516/4 hrsz. alatti ingatlanból (annak 336 m2 területrészével), az úrkúti 516/12 hrsz. alatti ingatlanból (annak 2 
m2 területrészével), az úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 342 m2 területrészével), valamint az úrkúti 
516/14 hrsz. alatti ingatlanból (annak 206 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
 
3.14. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/30 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 974 m2 területrészével), az úrkúti 
516/4 hrsz. alatti ingatlanból (annak 9 m2 területrészével), valamint az úrkúti 516/16 hrsz. alatti ingatlanból 
(annak 17 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
 
3.15. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/31 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 853 m2 területrészével) és az 
úrkúti 516/16 hrsz. alatti ingatlanból (annak 147 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
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3.16. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/32 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 702 m2 területrészével) és az 
úrkúti 516/16 hrsz. alatti ingatlanból (annak 298 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
 
3.17. 1001 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/33 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 556 m2 területrészével) és az 
úrkúti 516/16 hrsz. alatti ingatlanból (annak 445 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
 
3.18. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/34 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 412 m2 területrészével) és az 
úrkúti 516/16 hrsz. alatti ingatlanból (annak 588 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
 
3.19. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/35 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 273 m2 területrészével) és az 
úrkúti 516/16 hrsz. alatti ingatlanból (annak 727 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
 
3.20. 1000 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/36 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 135 m2 területrészével) és az 
úrkúti 516/16 hrsz. alatti ingatlanból (annak 865 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
 
3.21. 3106 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/37 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly módon, 
hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/13 hrsz. alatti ingatlanból (annak 690 m2 területrészével), az úrkúti 
516/14 hrsz. alatti ingatlanból (annak 99 m2 területrészével), az úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 34 
m2 területrészével), az úrkúti 516/16 hrsz. alatti ingatlanból (annak 2064 m2 területrészével), valamint az úrkúti 
516/4 hrsz. alatti ingatlanból (annak 219 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
 
3.22. 1395 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/38 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/16 hrsz. alatti ingatlanból kerül teljes egészében kialakításra 
(annak 1395 m2 területrészével); 
 
3.23. 2011 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/39 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/16 hrsz. alatti ingatlanból kerül teljes egészében kialakításra 
(annak 2011 m2 területrészével); 
 
3.24. 1927 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/40 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly módon, 
hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 875 m2 területrészével) és az úrkúti 
516/16 hrsz. alatti ingatlanból (annak 1052 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
 
3.25. 1247 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/41 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 1054 m2 területrészével) és az 
úrkúti 516/16 hrsz. alatti ingatlanból (annak 193 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
 
3.26. 1441 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/42 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/15 hrsz. alatti ingatlanból (annak 135 m2 területrészével) és az 
úrkúti 516/16 hrsz. alatti ingatlanból (annak 1306 m2 területrészével) kerül kialakításra; 
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3.27. 1636 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/43 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/16 hrsz. alatti ingatlanból kerül teljes egészében kialakításra 
(annak 1636 m2 területrészével); 
 
3.28. 1318 m2 térmértékű terület a telekalakítás során önálló ingatlanként, nevezetesen az Úrkút, belterület, 
516/44 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kerül kialakításra oly 
módon, hogy az a telekalakítás előtti úrkúti 516/16 hrsz. alatti ingatlanból kerül teljes egészében kialakításra 
(annak 1318 m2 területrészével). 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy a numerikus területszámításból eredő összterületi eltérés nem keletkezett, azaz a 
változás előtt az érintett ingatlanok összterülete 34.085 m2 volt, míg a változás után is az érintett ingatlanok 
összterülete 34.085 m2. 
 
II. TELEKALAKÍTÓ FELEK KÉRELME / BEJEGYZÉSI – TÖRLÉSI ENGEDÉLYE 
 
Szerződő felek – a 3./ I. pontban foglalt megállapodásnak megfelelően – a jelen szerződés aláírásával feltétel 
nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, egyben együttesen kérik az illetékes Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1 (Ajka) ingatlanügyi hatóságot 
(továbbiakban: ingatlanügyi hatóság), hogy a jelen szerződés 1.1. - 1.6. pontjaiban körülírt ingatlanok 
telekalakítását és újraosztását követően – a jelen szerződésben hivatkozott telekalakításról szóló vázrajz adatai 
szerint, valamint a hivatkozott véglegessé vált telekalakítási engedély rendelkezéseire figyelemmel – a 
földhivatali térképi nyilvántartáson és az ingatlan-nyilvántartásban telekhatár-rendezés és telekalakítás 
jogcímén átvezetésre kerüljenek az alábbiak: 
 
Az Úrkút belterület 516/4 hrsz., az Úrkút belterület 516/12 hrsz., az Úrkút belterület 516/13 hrsz., az Úrkút 
belterület 516/14 hrsz., az Úrkút belterület 516/15 hrsz. és az Úrkút belterület 516/16 hrsz. alatti ingatlanok 
megszűnése, összeolvadása, beolvadása, majd újraosztása okán ezen ingatlanok ingatlan-nyilvántartási 
lejegyzése  akként, hogy az újraosztás után a telekhatár korrekciót követően a változás után kialakításra kerüljön 
önálló helyrajzi számon: 
 

- Úrkút, belterület, 516/17 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/18 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/19 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/20 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/21 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/22 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.001 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/23 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.001 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/24 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/25 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/26 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/27 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.001 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/28 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/29 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/30 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 
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- Úrkút, belterület, 516/31 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/32 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/33 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.001 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/34 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/35 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/36 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/37 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett helyi közút” megnevezésű, 3.106 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/38 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.395 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/39 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 2.011 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/40 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.927 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/41 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.247 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/42 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.441 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/43 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.636 m2 
térmértékű ingatlan 

- Úrkút, belterület, 516/44 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.318 m2 
térmértékű ingatlan 

 
Szerződő felek kérik továbbá, hogy az ingatlanügyi hatóság a telekalakítással összefüggésben a változásokat az 
ingatlan-nyilvántartási térképen is vezesse át.  
 
4./ Szerződő felek megállapítják, hogy a 3./ pontban hivatkozott telekalakítással (telekcsoport újraosztással) a 
jelen szerződés tárgyát képező ingatlanokban az alábbi tulajdoni arányok alakulnak ki: 
 
Úrkút, belterület, 516/17 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 1/2 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 1/2 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/18 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 1/2 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 1/2 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/19 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 1/2 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 1/2 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/20 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 1/2 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 1/2 tulajdoni illetőség 
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Úrkút, belterület, 516/21 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 487/1000 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 487/1000 tulajdoni illetőség 
- Úrkút Község Önkormányzata: 26/1000 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/22 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 613/2002 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 613/2002 tulajdoni illetőség 
- Úrkút Község Önkormányzata: 696/2002 + 80/2002, azaz mindösszesen 776/2002 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/23 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 78/1001 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 78/1001 tulajdoni illetőség 
- Úrkút Község Önkormányzata: 444/1001 + 401/1001, azaz mindösszesen 845/1001 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/24 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Úrkút Község Önkormányzata: 185/1000 + 815/1000, azaz mindösszesen 1/1 (1000/1000) tulajdoni 
illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/25 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Úrkút Község Önkormányzata: 1/1 (1000/1000) tulajdoni illetőség 
 
Úrkút, belterület, 516/26 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Úrkút Község Önkormányzata: 1/1 (1000/1000) tulajdoni illetőség 
 
Úrkút, belterület, 516/27 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Hartman Ferenc: 5/1001 tulajdoni illetőség 
- Úrkút Község Önkormányzata: 263/1001 + 733/1001, azaz mindösszesen 996/1001 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/28 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Hartman Ferenc: 250/1000 tulajdoni illetőség 
- Úrkút Község Önkormányzata: 470/1000 + 272/1000 + 8/1000, azaz mindösszesen 750/1000 tulajdoni 

illetőség 
 
Úrkút, belterület, 516/29 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Hartman Ferenc: 114/1000 tulajdoni illetőség 
- Kanyár Henrik: 171/1000 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 171/1000 tulajdoni illetőség 
- Úrkút Község Önkormányzata: 336/1000 + 2/1000 + 206/10000, azaz mindösszesen 544/1000 

tulajdoni illetőség 
 
Úrkút, belterület, 516/30 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 974/2000 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 974/2000 tulajdoni illetőség 
- Úrkút Község Önkormányzata: 18/2000 tulajdoni illetőség 
- Miklós Mihály: 17/2000 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 17/2000 tulajdoni illetőség 
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Úrkút, belterület, 516/31 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 853/2000 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 853/2000 tulajdoni illetőség 
- Miklós Mihály: 147/2000 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 147/2000 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/32 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 351/1000 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 351/1000 tulajdoni illetőség 
- Miklós Mihály: 149/1000 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 149/1000 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/33 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 556/2002 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 556/2002 tulajdoni illetőség 
- Miklós Mihály: 445/2002 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 445/2002 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/34 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 206/1000 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 206/1000 tulajdoni illetőség 
- Miklós Mihály: 294/1000 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 294/1000 tulajdoni illetőség 

 
 
Úrkút, belterület, 516/35 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 273/2000 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 273/2000 tulajdoni illetőség 
- Miklós Mihály: 727/2000 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 727/2000 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/36 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 135/2000 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 135/2000 tulajdoni illetőség 
- Miklós Mihály: 865/2000 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 865/2000 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/37 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Hartman Ferenc: 1380/6212 tulajdoni illetőség 
- Kanyár Henrik: 34/6212 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 34/6212 tulajdoni illetőség 
- Miklós Mihály: 2064/6212 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 2064/6212 tulajdoni illetőség 
- Úrkút Község Önkormányzata: 198/6212 + 438/6212, azaz mindösszesen 636/6212 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/38 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Miklós Mihály: 1395/2790, azaz 1/2 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 1395/2790, azaz 1/2 tulajdoni illetőség 
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Úrkút, belterület, 516/39 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Miklós Mihály: 2011/4022, azaz 1/2 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 2011/4022, azaz 1/2 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/40 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 875/3854 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 875/3854 tulajdoni illetőség 
- Miklós Mihály: 1052/3854 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 1052/3854 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/41 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 1054/2494 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 1054/2494 tulajdoni illetőség 
- Miklós Mihály: 193/2494 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 193/2494 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/42 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Kanyár Henrik: 135/2882 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 135/2882 tulajdoni illetőség 
- Miklós Mihály: 1306/2882 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 1306/2882 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/43 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Miklós Mihály: 818/1636 tulajdoni illetőség, azaz 1/2 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 818/1636 tulajdoni illetőség, azaz 1/2 tulajdoni illetőség 

 
Úrkút, belterület, 516/44 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
 

- Miklós Mihály: 659/1318 tulajdoni illetőség, azaz 1/2 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 659/1318 tulajdoni illetőség, azaz 1/2 tulajdoni illetőség 

 
 
5./ Szerződő felek (mint telekalakító Eladók és telekalakító Vevők) a jelen adásvétellel vegyes telekalakítási 
szerződés keretében az alábbiakban hivatkozott ingatlan tulajdoni illetőségek tulajdon-átruházására irányuló 
megállapodást kötik azzal, hogy: 
 
I. a telekalakítást követően kialakuló Úrkút belterület 516/21 hrsz. alatti ingatlant érintően Úrkút Község 
Önkormányzata mint telekalakító Eladó eladja, Kanyár Henrik és Fürstner Jánosné telekalakító Vevők 
megvásárolják egymás között 1/2 – 1/2 arányban – a hatályos ingatlan-nyilvántartásban jelenleg Úrkút 
belterület 516/4 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a telekalakítással érintett 26 m2 térmértékű területet 
megtestesítő – 26/1000 tulajdoni illetőséget a Felek között kölcsönösen kialkudott és 4.500,- Ft / m2 alapul 
vételével meghatározott 117.000,- Ft, azaz  egyszáztizenhétezer forint vételárért. 
 
Az adásvétel jogcímén történő tulajdonjog-átruházásra figyelemmel az Úrkút belterület 516/21 hrsz. alatti 
ingatlanban az alábbi tulajdoni arányok alakulnak ki: 
 

- Kanyár Henrik: 487/1000 + 13/1000 tulajdoni illetőség, azaz 500/1000 (1/2) tulajdoni illetőség 
- Fürstner Jánosné: 487/1000 + 13/1000 tulajdoni illetőség, azaz 500/1000 (1/2) tulajdoni illetőség 

 
II. a telekalakítást követően kialakuló Úrkút belterület 516/22 hrsz. alatti ingatlant érintően Úrkút Község 
Önkormányzata mint telekalakító Eladó eladja, Kanyár Henrik és Fürstner Jánosné telekalakító Vevők 
megvásárolják egymás között 1/2 – 1/2 arányban – a hatályos ingatlan-nyilvántartásban jelenleg Úrkút 
belterület 516/4 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a telekalakítással érintett 348 m2 térmértékű területet, 
valamint az Úrkút belterület 516/12 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a telekalakítással érintett 40 m2 
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térmértékű területet megtestesítő – 776/2002 tulajdoni illetőséget a Felek között kölcsönösen kialkudott és 
4.500,- Ft / m2 alapul vételével meghatározott 1.746.000,- Ft, azaz  egymillió-hétszáznegyvenhatezer forint 
vételárért. 
 
Az adásvétel jogcímén történő tulajdonjog-átruházásra figyelemmel az Úrkút belterület 516/22 hrsz. alatti 
ingatlanban az alábbi tulajdoni arányok alakulnak ki: 
 

- Kanyár Henrik: 613/2002 + 388/2002 tulajdoni illetőség, azaz 1001/2002 (1/2) tulajdoni illetőség 
- Fürstner Jánosné: 613/2002 + 388/2002 tulajdoni illetőség, azaz 1001/2002 (1/2) tulajdoni illetőség 

 
III. a telekalakítást követően kialakuló Úrkút belterület 516/23 hrsz. alatti ingatlant érintően Kanyár Henrik és 
Fürstner Jánosné telekalakító Eladók eladják és Úrkút Község Önkormányzata mint telekalakító Vevő 
megvásárolja – a hatályos ingatlan-nyilvántartásban jelenleg Úrkút belterület 516/15 hrsz. alatt nyilvántartott 
ingatlanból a telekalakítással érintett 156 m2 térmértékű területet megtestesítő – 78/1001 és 78/1001, azaz 
mindösszesen 156/1001 tulajdoni illetőséget a Felek között kölcsönösen kialkudott és 4.500,- Ft / m2 alapul 
vételével meghatározott 702.000,- Ft, azaz  hétszázkettőezer  forint vételárért. 
 
Az adásvétel jogcímén történő tulajdonjog-átruházásra figyelemmel az Úrkút belterület 516/23 hrsz. alatti 
ingatlanban az alábbi tulajdoni arányok alakulnak ki: 
 

- Úrkút Község Önkormányzata: 845/1001 + 78/1001 + 78/1001 tulajdoni illetőség, azaz 1001/1001 
(1/1) tulajdoni illetőség 

 
IV. a telekalakítást követően kialakuló Úrkút belterület 516/27 hrsz. alatti ingatlant érintően Hartman Ferenc 
telekalakító Eladó eladja és Úrkút Község Önkormányzata mint telekalakító Vevő megvásárolja – a hatályos 
ingatlan-nyilvántartásban jelenleg Úrkút belterület 516/13 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a telekalakítással 
érintett 5 m2 térmértékű területet megtestesítő – 5/1001 tulajdoni illetőséget a Felek között kölcsönösen 
kialkudott és 3.000,- Ft / m2 alapul vételével meghatározott 15.000,- Ft, azaz  tizenötezer forint vételárért. 
 
Az adásvétel jogcímén történő tulajdonjog-átruházásra figyelemmel az Úrkút belterület 516/27 hrsz. alatti 
ingatlanban az alábbi tulajdoni arányok alakulnak ki: 
 

- Úrkút Község Önkormányzata: 996/1001 + 5/1001 tulajdoni illetőség, azaz 1001/1001 (1/1) tulajdoni 
illetőség 

 
V. a telekalakítást követően kialakuló Úrkút belterület 516/28 hrsz. alatti ingatlant érintően Hartman Ferenc 
telekalakító Eladó eladja és Úrkút Község Önkormányzata mint telekalakító Vevő megvásárolja – a hatályos 
ingatlan-nyilvántartásban jelenleg Úrkút belterület 516/13 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a telekalakítással 
érintett 250 m2 térmértékű területet megtestesítő – 250/1000 tulajdoni illetőséget a Felek között kölcsönösen 
kialkudott és 3.000,- Ft / m2 alapul vételével meghatározott 750.000,- Ft, azaz  hétszázötvenezer forint 
vételárért. 
 
Az adásvétel jogcímén történő tulajdonjog-átruházásra figyelemmel az Úrkút belterület 516/28 hrsz. alatti 
ingatlanban az alábbi tulajdoni arányok alakulnak ki: 
 

- Úrkút Község Önkormányzata: 750/1000 + 250/1000 tulajdoni illetőség, azaz 1000/1000 (1/1) 
tulajdoni illetőség 

 
VI. a telekalakítást követően kialakuló Úrkút belterület 516/29 hrsz. alatti ingatlant érintően  
 

- Hartman Ferenc telekalakító Eladó eladja és Úrkút Község Önkormányzata mint telekalakító Vevő 
megvásárolja – a hatályos ingatlan-nyilvántartásban jelenleg Úrkút belterület 516/13 hrsz. alatt 
nyilvántartott ingatlanból a telekalakítással érintett 114 m2 térmértékű területet megtestesítő – 
114/1000 tulajdoni illetőséget a Felek között kölcsönösen kialkudott és 3.000,- Ft / m2 alapul vételével 
meghatározott 342.000,- Ft, azaz  háromszáznegyvenkettőezer forint vételárért, míg 
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- Kanyár Henrik és Fürstner Jánosné telekalakító Eladók eladják és Úrkút Község Önkormányzata mint 
telekalakító Vevő megvásárolja – a hatályos ingatlan-nyilvántartásban jelenleg Úrkút belterület 516/15 
hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a telekalakítással érintett 342 m2 térmértékű területet megtestesítő 
– 171/1000 és 171/1000, azaz mindösszesen 342/1000 tulajdoni illetőséget a Felek között kölcsönösen 
kialkudott és 4.500,- Ft / m2 alapul vételével meghatározott 1.539.000,- Ft, azaz  egymillió-
ötszázharminckilencezer forint vételárért. 

 
Az adásvétel jogcímén történő tulajdonjog-átruházásra figyelemmel az Úrkút belterület 516/29 hrsz. alatti 
ingatlanban az alábbi tulajdoni arányok alakulnak ki: 
 

- Úrkút Község Önkormányzata: 544/1000 + 114/1000 + 171/1000 + 171/1000 tulajdoni illetőség, azaz 
1000/1000 (1/1) tulajdoni illetőség 

 
VII. a telekalakítást követően kialakuló Úrkút belterület 516/30 hrsz. alatti ingatlant érintően Úrkút Község 
Önkormányzata mint telekalakító Eladó eladja, Kanyár Henrik és Fürstner Jánosné telekalakító Vevők 
megvásárolják egymás között 1/2 – 1/2 arányban – a hatályos ingatlan-nyilvántartásban jelenleg Úrkút 
belterület 516/4 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a telekalakítással érintett 9 m2 térmértékű területet 
megtestesítő –  18/2000 tulajdoni illetőséget a Felek között kölcsönösen kialkudott és 4.500,- Ft / m2 alapul 
vételével meghatározott 40.500,- Ft, azaz  negyvenezer-ötszáz forint vételárért. 
 
Az adásvétel jogcímén történő tulajdonjog-átruházásra figyelemmel az Úrkút belterület 516/30 hrsz. alatti 
ingatlanban az alábbi tulajdoni arányok alakulnak ki: 
 

- Kanyár Henrik: 974/2000 + 9/2000, azaz 983/2000 tulajdoni illetőség  
- Fürstner Jánosné: 974/2000 + 9/2000, azaz 983/2000 tulajdoni illetőség 
- Miklós Mihály: 17/2000 tulajdoni illetőség 
- Miklós Andrea: 17/2000 tulajdoni illetőség 

 
VIII. a telekalakítást követően kialakuló Úrkút belterület 516/37 hrsz. alatti ingatlant érintően 
 

- Hartman Ferenc telekalakító Eladó eladja és Úrkút Község Önkormányzata mint telekalakító Vevő 
megvásárolja – a hatályos ingatlan-nyilvántartásban jelenleg Úrkút belterület 516/13 hrsz. alatt 
nyilvántartott ingatlanból a telekalakítással érintett 690 m2 térmértékű területet megtestesítő – 
1380/6212 tulajdoni illetőséget a Felek között kölcsönösen kialkudott és 1.800,- Ft / m2 alapul 
vételével meghatározott 1.242.000,- Ft, azaz  egymillió-kettőszáznegyvenkettőezer forint vételárért, 
valamint 
 

- Kanyár Henrik és Fürstner Jánosné telekalakító Eladók eladják és Úrkút Község Önkormányzata mint 
telekalakító Vevő megvásárolja – a hatályos ingatlan-nyilvántartásban jelenleg Úrkút belterület 516/15 
hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a telekalakítással érintett 34 m2 térmértékű területet megtestesítő – 
34/6212 és 34/6212, azaz mindösszesen 68/6212 tulajdoni illetőséget a Felek között kölcsönösen 
kialkudott és 100,- Ft / m2 alapul vételével meghatározott 3.400,- Ft, azaz  háromezer-négyszáz forint 
vételárért, továbbá 

 
- Miklós Mihály és Miklós Andrea telekalakító Eladók eladják és Úrkút Község Önkormányzata mint 

telekalakító Vevő megvásárolja – a hatályos ingatlan-nyilvántartásban jelenleg Úrkút belterület 516/16 
hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a telekalakítással érintett 2064 m2 térmértékű területet 
megtestesítő – 2064/6212 és 2064/6212, azaz mindösszesen 4128/6212 tulajdoni illetőséget a Felek 
között kölcsönösen kialkudott és 100,- Ft / m2 alapul vételével meghatározott 206.400,- Ft, azaz  
kettőszázhatezer-négyszáz forint vételárért. 
 

Az adásvétel jogcímén történő tulajdonjog-átruházásra figyelemmel az Úrkút belterület 516/37 hrsz. alatti 
ingatlanban az alábbi tulajdoni arányok alakulnak ki: 
 

- Úrkút Község Önkormányzata: 636/6212 + 1380/6212 + 34/6212 + 34/6212 + 2064/6212 + 2064/6212 
tulajdoni illetőség, azaz 6212/6212 (1/1) tulajdoni illetőség 
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IX. a telekalakítást követően kialakuló Úrkút belterület 516/40 hrsz. alatti ingatlant érintően  
 

- Kanyár Henrik és Fürstner Jánosné telekalakító Eladók eladják és Úrkút Község Önkormányzata mint 
telekalakító Vevő megvásárolja – a hatályos ingatlan-nyilvántartásban jelenleg Úrkút belterület 516/15 
hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a telekalakítással érintett 875 m2 térmértékű területet megtestesítő 
– 875/3854 és 875/3854, azaz mindösszesen 1750/3854 tulajdoni illetőséget a Felek között 
kölcsönösen kialkudott és 100,- Ft / m2 alapul vételével meghatározott 87.500,- Ft, azaz  
nyolcvanhétezer-ötszáz forint vételárért, továbbá 

 
- Miklós Mihály és Miklós Andrea telekalakító Eladók eladják és Úrkút Község Önkormányzata mint 

telekalakító Vevő megvásárolja – a hatályos ingatlan-nyilvántartásban jelenleg Úrkút belterület 516/16 
hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a telekalakítással érintett 1052 m2 térmértékű területet 
megtestesítő – 1052/3854 és 1052/3854, azaz mindösszesen 2104/3854 tulajdoni illetőséget a Felek 
között kölcsönösen kialkudott és 100,- Ft / m2 alapul vételével meghatározott 105.200,- Ft, azaz  
egyszázötezer-kettőszáz forint vételárért. 

 
Az adásvétel jogcímén történő tulajdonjog-átruházásra figyelemmel az Úrkút belterület 516/40 hrsz. alatti 
ingatlanban az alábbi tulajdoni arányok alakulnak ki: 
 

- Úrkút Község Önkormányzata: 875/3854 + 875/3854 + 1052/3854 + 1052/3854 tulajdoni illetőség, 
azaz 3854/3854 (1/1) tulajdoni illetőség  

 
5.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a fentiekben megállapodott tulajdon-átruházási ellenértékek, mint vételárak 
összege az alábbiak szerint alakul:  
 

- Úrkút Község Önkormányzata mint telekalakító Vevő fizetményi összege: 
 
Kanyár Henrik telekalakító Eladó részére – 1.165.950,- Ft 
Fürstner Jánosné telekalakító Eladó részére –1.165.950,- Ft 
Hartman Ferenc telekalakító Eladó részére – 2.349.000,- Ft 
Miklós Mihály telekalakító Eladó részére – 155.800,- Ft 
Miklós Andrea telekalakító Eladó részére – 155.800,- Ft 

 
- Kanyár Henrik mint telekalakító Vevő fizetményi összege:  

 
Úrkút Község Önkormányzata telekalakító Eladó részére – 951.750,- Ft 
 

- Fürstner Jánosné mint telekalakító Vevő fizetményi összege:  
 
Úrkút Község Önkormányzata telekalakító Eladó részére – 951.750,- Ft 

 
Szerződő felek nyilatkoznak, hogy a jelen szerződéses pontban rögzített vételár megállapításánál figyelemmel 
voltak az ingatlanpiaci viszonyokra, és kijelentik, hogy azokat reális, értékarányos vételárnak tartják. 
 
Kanyár Henrik, Fürstner Jánosné és Úrkút Község Önkormányzata mint telekalakító Eladók és Vevők 
megállapodnak, hogy az egymás felé fennálló vételár követeléseiket és tartozásaikat beszámítással rendezik 
egymás között, melynek eredményeképpen Úrkút Község Önkormányzata Kanyár Henrik és Fürstner Jánosné 
részére 214.200,- Ft – 214.200,- Ft összegű vételár megfizetésére köteles.  
 
5.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a vételár fizetésére kötelezett telekalakító Vevő(k) a jelen pontban 
foglalt vételárakat a jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül kötelesek megfizetni az érintett 
telekalakító Eladó(k) részére, azok alábbiakban meghatározott bankszámlájára / pénzforgalmi számlájára 
történő utalás útján: 
 
Kanyár Henrik Takarékbank Zrt. (18100002-00037636-11010017) 
 
Fürstner Jánosné Takarékbank Zrt. (73600022-10200139) 

 
Hartman Ferenc MagNet Bank Zrt. (17600066-00304933-00000017) 



14 

 

Telekalakító Felek:   Ügyvéd: 
   
   
  
 

 
Miklós Mihály OTP Bank Nyrt. (11773487-22143736) 
 
Miklós Andrea OTP Bank Nyrt. (11773487-01052512) 
 
 
Telekalakító Eladók kijelentik, hogy jelen szerződéses pontban megjelölt bankszámlákra történő teljesítéseket a 
saját kezeikhez történő joghatályos teljesítéseknek ismerik el.  
 
Felek megállapodnak, hogy a vételárak átutalása akkor tekinthető teljesítettnek, amikor azok a teljesítési 
helyként megjelölt bankszámlákon jóváírásra kerültek. Felek megállapodnak abban is, hogy a telekalakító Vevők 
előteljesítésre jogosultak.  
 
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéses pontban rögzített vételárak összegének teljesítéséről 
(bankszámlán történő jóváírásáról) telekalakító Eladók teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot 
kötelesek kiadni telekalakító Vevők és eljáró ügyvéd felé a teljesítést követő, azaz a bankszámláján történt 
jóváírását követő 3 munkanapon belül. 
 
Szerződő felek megállapodnak, egyben tudomásul veszik, hogy eljáró ügyvéd a jelen szerződés alapján 
kezdeményezett telekalakítás és adásvétel alapján az ingatlan-nyilvántartási eljárást annak a feltételével 
kezdeményezi, amennyiben a jelen szerződés szerint teljesítendő valamennyi vételár megfizetésre és ezen tény 
részére leigazolásra került.  
 
5.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy telekalakító Eladók a jelen szerződés szerinti teljes vételár 
megfizetésének hatályával ruházzák át az adásvétel tárgyát képező ingatlanhányadokat telekalakító Vevőkre, 
akik ezen időponttól jogosultak húzni az ingatlanhányadok hasznait, kötelesek viselni azok terheit, valamint a 
kárveszélyt.  

Szerződő felek rögzítik, hogy telekalakító Eladók szavatolnak az adásvétel tárgyát képező ingatlanrészek per-, 
teher- és igénymentességéért és azért, hogy azokon harmadik személynek nincsen olyan joga, mely telekalakító 
Vevők tulajdonszerzését kizárná, vagy korlátozná. 
 
6./ Szerződő felek a jelen telekalakítással vegyes tulajdonjog átruházási szerződésre tett aláírásukkal minden 
további megkérdezésük nélküli feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják és a bejegyzési engedélyt 
is megadják ahhoz, valamint a Szerződő felek közösen kérik az illetékes ingatlanügyi hatóságot, 
 
a jelen szerződés 1.1. - 1.6. pontjaiban körülírt ingatlanok telekalakítását és újraosztását követően – a jelen 
szerződésben hivatkozott telekalakításról szóló vázrajz adatai szerint, valamint a hivatkozott véglegessé vált 
telekalakítási engedély rendelkezéseire figyelemmel – a földhivatali térképi nyilvántartáson és az ingatlan-
nyilvántartásban telekhatár-rendezés és telekalakítás jogcímén átvezetésre kerüljön az, hogy az Úrkút belterület 
516/4 hrsz., az Úrkút belterület 516/12 hrsz., az Úrkút belterület 516/13 hrsz., az Úrkút belterület 516/14 hrsz., 
az Úrkút belterület 516/15 hrsz. és az Úrkút belterület 516/16 hrsz. alatti ingatlanok megszűnnek, 
összeolvadásra, beolvadásra, majd újraosztásra kerülnek akként, hogy az újraosztás után a telekhatár korrekciót 
követően a változás után kialakul:  
 

- Úrkút, belterület, 516/17 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan, Kanyár Henrik és Fürstner Jánosné tulajdonjogának ½ - ½ arányban történő 
bejegyzése mellett, az eredeti bejegyzési, szerzési jogcímek változatlanul hagyásával. 
 

- Úrkút, belterület, 516/18 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan, Kanyár Henrik és Fürstner Jánosné tulajdonjogának ½ - ½ arányban történő 
bejegyzése mellett, az eredeti bejegyzési, szerzési jogcímek változatlanul hagyásával. 

 
- Úrkút, belterület, 516/19 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 

térmértékű ingatlan, Kanyár Henrik és Fürstner Jánosné tulajdonjogának ½ - ½ arányban történő 
bejegyzése mellett, az eredeti bejegyzési, szerzési jogcímek változatlanul hagyásával. 
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- Úrkút, belterület, 516/20 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan, Kanyár Henrik és Fürstner Jánosné tulajdonjogának ½ - ½ arányban történő 
bejegyzése mellett, az eredeti bejegyzési, szerzési jogcímek változatlanul hagyásával. 

 
- Úrkút, belterület, 516/21 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 

térmértékű ingatlan, Kanyár Henrik és Fürstner Jánosné tulajdonjogának ½ - ½ arányban történő 
bejegyzése mellett akként, hogy nevezettek 487/1000 – 487/1000 tulajdoni illetőséget az eredeti 
bejegyzési jogcímen, míg 13/1000 – 13/1000 tulajdoni illetőséget adásvétel jogcímen szereznek. 
 

- Úrkút, belterület, 516/22 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.001 m2 
térmértékű ingatlan, Kanyár Henrik és Fürstner Jánosné tulajdonjogának ½ - ½ arányban történő 
bejegyzése mellett akként, hogy nevezettek 613/2002 – 613/2002 tulajdoni illetőséget az eredeti 
bejegyzési jogcímen, míg 388/2002 – 388/2002 tulajdoni illetőséget adásvétel jogcímen szereznek. 

 
- Úrkút, belterület, 516/23 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.001 m2 

térmértékű ingatlan, Úrkút Község Önkormányzata tulajdonjogának 1/1 arányban történő bejegyzése 
mellett akként, hogy nevezett 845/1001 tulajdoni illetőséget az eredeti bejegyzési jogcímen, míg 
156/1001 tulajdoni illetőséget adásvétel jogcímén szerez. 
 

- Úrkút, belterület, 516/24 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan, Úrkút Község Önkormányzata tulajdonjogának 1/1 arányban történő bejegyzése 
mellett, az eredeti bejegyzési, szerzési jogcím változatlanul hagyásával. 
 

- Úrkút, belterület, 516/25 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan, Úrkút Község Önkormányzata tulajdonjogának 1/1 arányban történő bejegyzése 
mellett, az eredeti bejegyzési, szerzési jogcím változatlanul hagyásával. 

 
- Úrkút, belterület, 516/26 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 

térmértékű ingatlan, Úrkút Község Önkormányzata tulajdonjogának 1/1 arányban történő bejegyzése 
mellett, az eredeti bejegyzési, szerzési jogcím változatlanul hagyásával. 
 

- Úrkút, belterület, 516/27 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.001 m2 
térmértékű ingatlan, Úrkút Község Önkormányzata tulajdonjogának 1/1 arányban történő bejegyzése 
mellett akként, hogy nevezett 996/1001 tulajdoni illetőséget az eredeti bejegyzési jogcímen, míg 
5/1001 tulajdoni illetőséget adásvétel jogcímén szerez. 
 

- Úrkút, belterület, 516/28 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan, Úrkút Község Önkormányzata tulajdonjogának 1/1 arányban történő bejegyzése 
mellett akként, hogy nevezett 750/1000 tulajdoni illetőséget az eredeti bejegyzési jogcímen, míg 
250/1000 tulajdoni illetőséget adásvétel jogcímén szerez. 

 
- Úrkút, belterület, 516/29 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 

térmértékű ingatlan, Úrkút Község Önkormányzata tulajdonjogának 1/1 arányban történő bejegyzése 
mellett akként, hogy nevezett 544/1000 tulajdoni illetőséget az eredeti bejegyzési jogcímen, míg 
114/1000 + 171/1000 + 171/1000, azaz 456/1000 tulajdoni illetőséget adásvétel jogcímén szerez. 

 
- Úrkút, belterület, 516/30 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 

térmértékű ingatlan 
 
Kanyár Henrik tulajdonjogának 974/2000 (eredeti bejegyzési jogcímen) + 9/2000 (adásvétel 
jogcímen), azaz 983/2000 tulajdoni illetőségre,  
Fürstner Jánosné tulajdonjogának 974/2000 (eredeti bejegyzési jogcímen) + 9/2000 (adásvétel 
jogcímen), azaz 983/2000 tulajdoni illetőségre, 
Miklós Mihály tulajdonjogának 17/2000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Andrea tulajdonjogának 17/2000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen 
 
történő bejegyzése mellett.  
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- Úrkút, belterület, 516/31 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan  
 
Kanyár Henrik tulajdonjogának 853/2000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Fürstner Jánosné tulajdonjogának 853/2000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Mihály tulajdonjogának 147/2000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Andrea tulajdonjogának 147/2000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen 
 
történő bejegyzése mellett.  

 
- Úrkút, belterület, 516/32 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 

térmértékű ingatlan  
 
Kanyár Henrik tulajdonjogának 351/1000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Fürstner Jánosné tulajdonjogának 351/1000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Mihály tulajdonjogának 149/1000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Andrea tulajdonjogának 149/1000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen 
 
történő bejegyzése mellett.  
 

- Úrkút, belterület, 516/33 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.001 m2 
térmértékű ingatlan 
 
Kanyár Henrik tulajdonjogának 556/2002 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Fürstner Jánosné tulajdonjogának 556/2002 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Mihály tulajdonjogának 445/2002 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Andrea tulajdonjogának 445/2002 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen 
 
történő bejegyzése mellett.  
 

- Úrkút, belterület, 516/34 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan 
 
Kanyár Henrik tulajdonjogának 206/1000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Fürstner Jánosné tulajdonjogának 206/1000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Mihály tulajdonjogának 294/1000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Andrea tulajdonjogának 294/1000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen 
 
történő bejegyzése mellett.  
 

- Úrkút, belterület, 516/35 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 
térmértékű ingatlan  

 
Kanyár Henrik tulajdonjogának 273/2000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Fürstner Jánosné tulajdonjogának 273/2000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Mihály tulajdonjogának 727/2000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Andrea tulajdonjogának 727/2000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen 
 
történő bejegyzése mellett.  

 
- Úrkút, belterület, 516/36 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.000 m2 

térmértékű ingatlan  
 

Kanyár Henrik tulajdonjogának 135/2000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Fürstner Jánosné tulajdonjogának 135/2000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Mihály tulajdonjogának 865/2000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Andrea tulajdonjogának 865/2000 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen 
 
történő bejegyzése mellett.  
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- Úrkút, belterület, 516/37 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett helyi közút” megnevezésű, 3.106 m2 

térmértékű ingatlan, Úrkút Község Önkormányzata tulajdonjogának 1/1 arányban történő bejegyzése 
mellett akként, hogy nevezett 636/6212 tulajdoni illetőséget az eredeti bejegyzési jogcímen, míg 
1380/6212 + 34/6212 + 34/6212 + 2064/6212 + 2064/6212, azaz 5576/6212 tulajdoni illetőséget 
adásvétel jogcímén szerez. 

 
- Úrkút, belterület, 516/38 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.395 m2 

térmértékű ingatlan, Miklós Mihály és Miklós Andrea tulajdonjogának ½ - ½ arányban történő 
bejegyzése mellett, az eredeti bejegyzési, szerzési jogcímek változatlanul hagyásával. 
 

- Úrkút, belterület, 516/39 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 2.011 m2 
térmértékű ingatlan, Miklós Mihály és Miklós Andrea tulajdonjogának ½ - ½ arányban történő 
bejegyzése mellett, az eredeti bejegyzési, szerzési jogcímek változatlanul hagyásával. 
 
Úrkút, belterület, 516/40 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.927 m2 
térmértékű ingatlan Úrkút Község Önkormányzata tulajdonjogának 1/1 arányban történő bejegyzése 
mellett akként, hogy nevezett 875/3854 + 875/3854 + 1052/3854 + 1052/3854, azaz 3854/3854 (1/1) 
tulajdoni illetőséget adásvétel jogcímén szerez. 
 

- Úrkút, belterület, 516/41 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.247 m2 
térmértékű ingatlan 
 
Kanyár Henrik tulajdonjogának 1054/2494 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Fürstner Jánosné tulajdonjogának 1054/2494 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Mihály tulajdonjogának 193/2494 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Andrea tulajdonjogának 193/2494 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen 
 
történő bejegyzése mellett.  

 
- Úrkút, belterület, 516/42 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.441 m2 

térmértékű ingatlan 
 
Kanyár Henrik tulajdonjogának 135/2882 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Fürstner Jánosné tulajdonjogának 135/2882 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Mihály tulajdonjogának 1306/2882 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen, 
Miklós Andrea tulajdonjogának 1306/2882 tulajdoni illetőségre eredeti bejegyzési jogcímen 
 
történő bejegyzése mellett. 

 
- Úrkút, belterület, 516/43 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.636 m2 

térmértékű ingatlan, Miklós Mihály és Miklós Andrea tulajdonjogának ½ - ½ arányban történő 
bejegyzése mellett, az eredeti bejegyzési, szerzési jogcímek változatlanul hagyásával. 
 

- Úrkút, belterület, 516/44 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.318 m2 
térmértékű ingatlan, Miklós Mihály és Miklós Andrea tulajdonjogának ½ - ½ arányban történő 
bejegyzése mellett, az eredeti bejegyzési, szerzési jogcímek változatlanul hagyásával. 

 
Szerződő felek kérik továbbá, hogy az ingatlanügyi hatóság a telekalakítással összefüggésben a változásokat az 
ingatlan-nyilvántartási térképen is vezesse át.  
 
12./ Úrkút Község Önkormányzata Telekalakító fél képviselője kijelenti, hogy Úrkút Község Önkormányzata a 
törvény erejénél fogva jogképes, és mint polgármester Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testületi 
felhatalmazása alapján jár el. Ekörben Telekalakító fél képviselője kijelenti, hogy a jelen telekalakítással vegyes 
adásvételi jogügyletet az Önkormányzat a 40/2022. (IX.6.) számú képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá. 
Hartman Ferenc, Kanyár Henrik, Fürstner Jánosné, Miklós Mihály és Miklós Andrea Telekalakító felek 
kijelentik, hogy cselekvőképes, nagykorú, magyar állampolgárok, kiknek szerződéskötési képességét sem 
jogszabály, sem bírósági vagy más hatósági határozat nem korlátozza, nem zárja ki. 
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13./ Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megkötésével és az egyesített telekalakítási – 
ingatlan-nyilvántartási eljárással felmerülő mindennemű költséget, díjat, illetéket Szerződő felek egymás között 
m2 arányos megosztásban, míg kívülálló harmadik személyek irányában egyetemlegesen kötelesek viselni. 
 
14./ Felek kötelezettséget vállalnak a jelen szerződés teljesülése tekintetében a fokozott együttműködésre. 
 
15./ Eljáró ügyvéd tájékoztatta a Szerződő feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján azonosítási kötelezettség terheli a 
Felek vonatkozásban. Szerződő felek rögzítik, hogy személyes adataik a jelen megállapodásban kerültek 
rögzítésre a Felek adatszolgáltatása, továbbá az általuk bemutatott és a hozzájárulásuk alapján lefénymásolt 
okmányok alapján. Szerződő felek jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat 
jelen szerződés, illetőleg mindazok a nyilvántartások tartalmazzák, amelyek a jelen jogügylet eredményeképpen 
a telekalakítás és a telekalakító Felek tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzése érdekében 
a hatályos jogszabályok alapján a személyes adatok kezelésére jogosultak. 
 
16./ Szerződő felek a jelen szerződés elkészítésére, annak ellenjegyzésére, illetve az ingatlan-nyilvántartási 
eljárásban történő képviseletre, valamint esetlegesen a B400-as NAV adatlap kitöltésére és aláírására a Polgár 
Ügyvédi Irodát (képviselője, egyben eljáró ügyvéd: dr. Polgár Orsolya ügyvéd, nyilvántartó kamara: Veszprém 
Megyei Ügyvédi Kamara, nyilvántartási száma: 409, székhelye: 8229 Csopak, Erdőalja utca 10., Kamarai 
Azonosító Szám: 36067320) hatalmazzák meg. Eljáró ügyvéd a jelen megbízást / meghatalmazást elfogadja.  
 
17./ Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Szerződő 
felek az esetlegesen felmerülő jogviták eldöntésére a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és megértés után, mint ügyleti akaratukkal és a tényekkel mindenben 
megegyezőt, ellenjegyző ügyvéd előtt, sajátkezűleg, helybenhagyólag aláírták. 
 
Úrkút, 2022. október ... 
 
 
 

……………………………………. ……………………………………. 
Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester 

Úrkút Község Önkormányzata 
tulajdonos, Telekalakító fél, Eladó és Vevő 

Hartman Ferenc 
tulajdonos, Telekalakító fél és Eladó 

 
 
 

……………………………………. ……………………………………. 
Kanyár Henrik 

tulajdonos, Telekalakító fél, Eladó és Vevő 
Fürstner Jánosné 

tulajdonos, Telekalakító fél, Eladó és Vevő 
 
 
 

……………………………………. ……………………………………. 
Miklós Mihály 

tulajdonos, Telekalakító fél és Eladó 
Miklós Andrea 

tulajdonos, Telekalakító fél és Eladó 
 
 
Készítettem és ellenjegyzem: 
Úrkút, 2022. október ... 
 dr. Polgár Orsolya ügyvéd 

Polgár Ügyvédi Iroda 
(székhely: 8229 Csopak, Erdőalja utca 10.) 

(KASZ: 36067320) 
 

 


