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FIZETÉSI KoTELEZETTSÉc.ÁrvÁrurÁsI SzERZonÉs

amely létrejött egyrészről Pomáz Város Onkormányzata (2OI3 Pomán, Kossuth L' u' 23-
25.), képviseli: Leidinger István Polgármester, mint t]zetésre kötelezett (a továbbiakban:
Kötelezett), 

)

mástészrő|,.'......{'*.V....9l*.**.....,...1....::......., (született:ff..|í.{2..9}...0'.?.., anyja neve:
tÍ[/ffiR...VE..Y,,p'ü:/t.V|.6. , lakcím./p'.s3f...(.üu.lolr'vp.*..ün.,$.d.., .,"*élyi-ig, szám:

'...Q.5.?.A.a.z.frí...............j mint fizetési kötelezetts éget átvá||aló (a továbbiakban] Ánaaau\
között amai napon és helyen az a|ábbi feltételekkel.

1. Felek rogzífík, hogy Awállaló ?3.}.:.q4.'21.'...- án étkezett beadványában kezdem ényezte
a p omu| .4.a Le.C. ]..T...'.'... hrsz-ú i n satlan belterül eÍbe vonását.

2, Atvállaló váIla|ja, hogy a belterületbe vonási váztajzot, valamint az esetlegesen sztikséges
talajvédelmi tervet elkészítteti, annak kciltségeit ktjzvetlenül viseli.

3. A belterületbe vonásra vonatkozó kérelmet Pamáz Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete is támogatj a, így Kötelezett váIlra|ja, hogy a belteruletbe vonási váarujz, és az
esetleg sztikséges talajvédelmi terv kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül a

Szentendrei Körzeti Földhivatalnálmegindítja a beltertiletbe vonási eljárást'

4, A szerződő felek jelen szerződéssel megállapodnak abban, hogy az e|játrással kapcsolatos
összes költséget, fizetési kötelezettséget. (pl' igazgatási szolgá|tatási díj' foldvédelmi
jáÍulék, egyéb felmerülő költségek) Atvállaló megftzet Kötelezett részére, azok
megfizetését a Kötelezett helyett az Atvá|Ia|ó a jelen szerződéssel áttvá||a|ja'

5. az Atvá||aló kötelezettséget vállal arra, hogy a belterületbe vonási eljárás során felmerülő
koltségeket az azok felmerülésétől számított

a. a Szentendrei körzeti Földhivatal által kibocsátott fizetési felhívás vagy
hiánypótlás Kötelezett álÍalikézhezvétele esetében 8 napon belü,

b. jogerős Foldhivatal\ határozat Kötelezett á|talri kézhezvétele esetében 15 napon
belü1

Pomáz Vráros onkormányzatának 10403057-50485456-57481008 számú Költségvetési
e l sziímo 1 ás í szám|éi1 ár a me gftzeti.

6. Pomáz Vríros onkormrínyzata kötelezettséget vá|IaI arra, hogy a fentiek szerinti összeget
annak az onkormányzat számlé$áratörténő beérkezését követoen a fizetési hataridőn beliil
a Pest Megyei Földhivatal 10032000.01409323.00000000 szrímú számlájara tovább
utalja.

7. Kötelezett fenntartja magrának a jogot, hogy amennyiben Átualtato jelen szerződés szerinti
fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, űgy a Körzeti Földhivatalnál
kezdeményezze a belteruletbe vonási eljrírás felfiiggesztését, az eljarás megszüntetését
vagy a kére|em visszavonását.

8. A szerzódő felek a jelen szerződést - elolvasás és értelmezés u*ín _ mint az akaratukkal
mindenben egy ezőt,j óváhagyólag és saj át kezűleg írták' a|á.

Kelt: Pomáz ,w.t7-.. e, .,4?,..hónap ..Q.í-...

P omén Váro s onkormánvzata
Leidinger István

Polgármester



Iktató bélyegzÍshe|ye

Ingatlan-nyilvántartási kórelem I.

A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem
kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/képviselő a járási ftldhivatal ügyfélszolgá|atántájékoztatást kérhet.

A ké:reLmező családj és utóneve/meunevezése: Kun Gyula
A kérelmező születési neve:

A kérelmező lakcíme/székhelye (telephelye): l037 tsudapest, Kunigunda útja 8.

A kérelmező értesítési címe' ügyintézőjének neve,
te1efonszáma1:

A kérelmezó személyi azonosítója,istatisztikai
számi ele/belső esvedi azonosítóia:

1-690709-3151

A kérelmezó állampolgarságal cégegy zékszáma: magyar

A kérelmező
képviseletében eljáró
képviselő adatai

képviselő neve/megnevezése :

képviselő lakcíme/székhelye
(telephelye):

A kérelemh ez kapcsolódó ftildhivatali iktatőszám' : 86212019

A váitozással érintett ineatlanok darabszáma..

A változással érintett egyes ingatlan(ok) rész|etezése a
következó oldalon, i1l. pótlap(ok)on
A bejelentett állandó lakcím átvezetését a kérelmező
lgenYlr-e-:

Igen Nem

Soron kíl.iili üevintézést a kérelmezo ieénve|-e: Igen Nem
A tulajdonjog bejegyzési engedély benyújtásáig a kérelem
ftiesőben tartását a kérelmező ieénvli.e:

lgen Nem

A szerződés mentes a mezógazdasági igazgatási szerv
ióváhasyása alól:

Igen Nem

Fizetendő összes ig' szolgáltatási díj: 6.600,- Ft forint

Fizetési mód:
a) készpénz befizetés c) átutalási meebízás
b) készpénz-átutalási megbízás d) bankkártyás fizetés

Megiegyzés: A Polgiírmester aláirási címpéldrínya korábbi ügyben csatolásra került eredetben;

Mellékletek: 3 pld. zríradéko\tvázrajz' képviselő.testÍiletihaÍározat,igazgatási szolg. díj utalási bizonylata

Pomáz,2020. év 12.09. nap (keltezés)
\ //'v---

A\ NI\\\""""'\""t""
\ -:-l ^ 1.

A beérkezett íngatlan.nyilvóntartási kérelem vizsgálata
Személyes mentesség esetén nyil atkozat, mel1éklet csatolva
Soron kíviili ügyintézés kérelmezése miatt döntést igényel
Az ig' szoig' díjra vonatkozó részletezi| (II') és összesít<i (I') rov. kitöltve
Készpénz befizetés, bankkártyás fizetés esetén a pénztiáros nyilatkozata rendben
A b) vagy c) pont szerinti Íizetési mód esetén melléklet csatolva
A vizsgálat a kérelmező jelenlétében tör1ént
A vizssálatot elvégezte:

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

. 
Kitöltése nem kötelező

a- Ha az eÍozményekből ismert.
3 A lakcímváltozást a földhivataI ki],árőIagaz illetékességi területén fekvő ingatlanok vonatkozásában és csak abban az osetben vezeÍi át,ha a

kérelmező a tu|ajdonjog bejegyzéséről sz,3|o határozat kéZbesítését kovető 30 napon be|ül azt a szemé|yiarlat. és lakcímnyilviíLntartó hatóságnál
(okmányi roda) bej elenti.
" A mesfelelő a|áh,6zandó'

vonallal bekeretezett rovatokat a Földhivatal tölti ki
A fizetési mód a) és d) pontja esetén a foldhivatali pénááros nyIalkozata..

készpénzbefi zetés,&arrkkártyás fi zetésa megtörtént
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