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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnöke           

 Rétság 030 helyrajzi számú földrészleten telki (vízvezetéki) szolgalmi jog bejegyzés 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő‐testület! 
 
 
Korábban az Önkormányzat hozzájárulást adott a DM Concept 2020 Kft. számára, hogy a 02/4 hrsz. számú bér‐
leményhez kiépíttethesse a szennyvíz és vízvezeték hálózatot.  
  
A tervező megtervezte, a földmérő elkészítette a változási vázrajzot a vízvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez. 
A  szolgalmi  jog  bejegyzéshez  szükséges,  hogy  az  uralkodó  telek  tulajdonosa  (02/4  hrsz‐Rétság  Város Önkor‐
mányzat) és a szolgáló telek tulajdonosa (030 hrsz.‐Zomborka Imre) egymással megállapodást kössön, így a víz‐
vezetéki szolgalmi jogot megalapítsák és bejegyzésre kerüljön az ingatlan nyilvántartásba. 
  
Az ehhez szükséges szerződés tervezetet Kelemenné Dr. Zagyvai Zsanett ügyvéd elkészítette, melyet Dr. Gáspár 
Zoltán jóvá hagyott. 
  
Kérdés merült fel a Jegyző Úr részéről, hogy a vízvezeték kinek a tulajdonát képezi a jövőben. A DMRV Zrt tájé‐
koztatása szerint a Rétságon található többi vízvezetékhez hasonlóan az Önkormányzat tulajdonát fogja képezni, 
melyet a jövőben körül belül 1 éven belül az állam át fog venni.  
A DMRV  tájékoztató  levelét  az  előterjesztéshez mellékeltem, miszerint minden  dokumentum  a  helyi Önkor‐
mányzatnál rendelkezésre áll. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő‐testületet, hogy az előterjesztést véleményezni és támogatni szíveskedjenek. 
 
 
Rétság, 2021. augusztus 2. 

 
 
               Varga Dávid Géza 

           Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Elnöke  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  

 
 

3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
4.) Határozati javaslatok  

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
./2021.( ……..)  HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő‐testülete megtárgyalta a Rétság 030 helyrajzi számú földrészleten 
telki (vízvezetéki) szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatos előterjesztést. 
 
 
A Képviselő‐testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt szerződést alá írja. 
 
 
 

 
Határidő: azonnal, a szerződéskötés napja 2021. 08.13.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
Mezőfi Zoltán  

      polgármester 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  
 
 
 

 
Jámbor Lajos 

       jegyző 
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A 02/4 hrsz. vízellátását biztosító vízvezetékjog 
(vízvezeték, műtárgyak, valamint a hozzátartozó 

biztonsági övezet) a 030 hrsz.  I. jelű 431 m2 nagyságú 
területére a 02/4 hrsz. mindenkori tulajdonosát illeti meg 

 

 

................................................................................................... 
A munkavégző neve 

Munkaszám: ............................................................................. 

··········································· község 

Dombai Gábor Földmér ő Mérnök 
2659 Érsekvadkert, Hunyadi út 27. 

SZ-4-1/2021 

Tolmács 
külterület 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 
minőséget tanúsító földmérő 

 

Készítette:Érsekvadkert,2021. július 20. 
 

 Készítő: Dombai Gábor  
 Földmérő ig.sz.:4348 

A szolgalmi jog megállapítása akaratunknak megfelelően történt: 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

 

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ 
a 030 helyrajzi számú földrészleten telki (vízvezetéki) szolgalmi jog bejegyzéséhez  

Méretarány: 1:1000 
A vázrajz méretek levételére nem alkalmas! 

Adatszolgáltatás sz.: 2- 190/2021  

 Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis 
tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos. 

Rétság, 2021. ................... hó ............... nap  

                                                         ................................................  

                                                                       Vizsgáló  

                              Ing.rend.min.száma.: …………………………. 

Z: ……………...…/2021 
 
ENY: …………...../2021 

 

Hatályon kívül helyezi a 650211/2021 iktatószámú vá zrajzot!  
 



 1

SZOLGALMI JOG ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGALMI JOG BEJEGYZÉSÉHEZ VALÓ 

HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött 
Zomborka Imre (szül. név: Zomborka Imre, lakcíme: 2651 Rétság, Takarék utca 42., anyja neve: Malovecz 
Erzsébet, született: Tomács, 1957. 10. 28., szem. azonosító: 1-571028-1675, adóazonosító jel: 8331722949, 
magyar állampolgár), mint szolgáló ingatlan tulajdonosa (továbbiakban: szolgáló ingatlan tulajdonosa) és 
 
Rétság Város Önkormányzata (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20., képviseletében: Mezőfi Zoltán János 
polgármester, adószám:15735492-2-12 Statisztikai számjel:15736492-8411-321-12.), mint uralkodó ingatlan 
tulajdonosa (továbbiakban: uralkodó ingatlan tulajdonosa, mindannyian együttesen: tulajdonosok, szerződő 
felek vagy felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 
 
Előzmények: Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás megkötését megelőzően tulajdonosok 
kezdeményezték a Tolmács, külterület 030 hrsz-ú ingatlanra (mint szolgáló ingatlanra), telki (vízvezetéki) 
szolgalmi jog alapítását a Tolmács, külterület 02/4 hrsz-ú (mint uralkodó ingatlan) ingatlan mindenkori 
tulajdonosa(i) javára. Az előzmények leírásának valódiságát - a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 
SZ-4-1/2021. Munkaszámú és …............../2021. záradék számú változási vázrajz kétséget kizáróan tanúsít, 
melynek minden eredeti példánya szerződő feleknél van, akik a változási vázrajz tartalma valódiságának tudomásul 
vételét aláírásukkal elfogadják és tanúsítják. 
 
1. Szolgáló ingatlan tulajdonosa kizárólagos tulajdonosa – 1/1 tulajdoni hányadban - a Tolmács, külterület 
030 hrsz-ú, 1358 m2 alapterületű, 0.33 AK kataszteri jövedelmű, legelő művelési ágú ingatlannak (továbbiakban: 
szolgáló ingatlan). Az ingatlan tehermentes. Az ingatlan becsült forgalmi értékét felek …..............,- Ft-ban 
jelölik meg. 
 

2. Uralkodó ingatlan tulajdonosa kizárólagos tulajdonosa – 1/1 tulajdoni hányadban - a Tolmács, külterület 
02/4 hrsz-ú, 8 ha 8848 m2 alapterületű, kivett telephely megnevezésű ingatlannak (továbbiakban: uralkodó 
ingatlan). Az ingatlan tehermentes. Az ingatlan becsült forgalmi értékét felek …..........,- Ft-ban jelölik meg.
 
3. A szerződő felek rögzítik, hogy ingatlanaik szomszédosak egymással. Szerződő felek megállapodnak abban, 
hogy az uralkodó ingatlan mindenkori tulajdonosát telki (vízvezetéki) szolgalmi jog – vízellátást biztosító 
vízvezetékjog (vízvezeték, műtárgyak, valamint a hozzá tartozó biztonsági övezet) illeti meg, mivel a szolgáló 
ingatlanon keresztül vételezhető a víz, amely csak így biztosítható az uralkodó ingatlanon/ban. A vízelvezetést az 
uralkodó ingatlan tulajdonosa a tervezett vízvezeték, valamint a hozzátartozó biztonsági övezet I. jelű területére a 
szolgáló ingatlant 2 méter szélességben – a mellékelt, bejegyzésere alkalmas vázrajzon (…............/2021. 
záradékszám) a szaggatott vonallal jelölt sávon, 431 m2 területnagyságon – vízelvezetésre használhatja. 
 
4. Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgalmi jog létesítéséhez szükséges birtokátruházás megtörtént, a vízvezetéki 
szolgalom gyakorlását az uralkodó ingatlan tulajdonosa a jelen szerződés aláírásának napjától gyakorolhatja. A 
feleket megilleti a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének joga.  
 
5. A szerződő felek az uralkodó ingatlan mindenkori tulajdonosa javára vízellátást biztosító 
vízvezetékjogot - vízellátást biztosító vízvezetékjog (vízvezeték, műtárgyak, valamint a hozzá tartozó biztonsági 
övezet) - alapítanak jelen szerződés aláírásával a jelen szerződés 1. pontban megjelölt szolgáló ingatlanra a jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képező és jelen szerződéshez szintén mellékletben csatolt …......./2021. számon 
záradékolt változási vázrajz szerint – a vízvezetéki szolgalmi jogot 431 m2 területre -  ingyenesen, azaz 
ellenérték megfizetése nélkül. Ezen jogok kizárólag arra terjednek ki, hogy az uralkodó ingatlan tulajdonosa a 
szolgáló ingatlanon a vázrajz szerinti 431 m2 területű részen történő vízellátást biztosítsa saját ingatlanára.  
 
6. A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott szolgáló ingatlan tulajdonosa e szerződés aláírásával 
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződés 2. pontjában meghatározott 
uralkodó ingatlan mindenkori tulajdonosa(i) javára a vázrajz alapján az 1. pontban megjelölt szolgáló ingatlan 
természetben meghatározott részére a 8. pontban megjelölt – 431 m2 területre - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:161. § (1) bekezdése alapján a telki szolgalmi jogot, mint 
vízvezetéki szolgalmat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék.  
 
7. Meghatalmazott jogi képviselő szerződő feleket tájékoztatta az Üttv-ben, illetve a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.), továbbá a Magyar 
Ügyvédi Kamara 1/2017. (07.10.) számú szabályzatában nevesített, az ügyfelekre vonatkozó ügyfél-átvilágítási, 
személyazonosítási kötelezettségről, valamint az ügyfelek okmányaiban szereplő adatoknak az adott 
nyilvántartásokban szereplő adatokkal való egyezőség ellenőrzésének lehetőségéről és az adatkezelés szabályairól. 
Szerződő felek jelen okirat aláírásával hozzájárultak ahhoz, hogy okiratszerkesztő és ellenjegyző ügyvéd őket 
külön-külön azonosítsa, az ügyfél-átvilágítást elvégezze és adataikat - az adatvédelmi törvény rendelkezéseit 
betartva - kezelje, továbbá az okmányaikban szereplő adataikról bármely módon másolatot készítsen, valamint 
adataikat az adott nyilvántartásokban ellenőrizze. Szerződő felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen 
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szerződésben kerülnek rögzítésre, a Szerződő felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság 
igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján. Szerződő felek jelen szerződés aláírásával 
büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy jelen szerződés aláírása során saját nevükben járnak el. 
Szerződő felek az igazolványaik fénymásolásához hozzájárulnak. 
 

8. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott 
adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül kötelesek eljáró ügyvédet 
írásban értesíteni. Szerződő felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd 
adataikat kezelje. Szerződő felek adatait eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen Szerződéshez kapcsolódó megbízás és a 
Pmt-ben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. 
 
9. Zomborka Imre kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes, magyar állampolgár, belföldi állandó lakhellyel 
rendelkezik, ingatlan szerzési és elidegenítési képességét jogszabály nem zárja ki és nem korlátozza. Rétság Város 
Önkormányzata kijelenti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. § (2) 
bekezdésében meghatározott magyarországi, törvényesen létrejött települési önkormányzat, és a hatályos 
jogszabályok értelmében jelen ingatlannal kapcsolatosan a jelen megállapodás megkötésére jogosult, arra 
képviselő testületi felhatalmazással rendelkezik a …......./2021. (…......) számú határozatban. Szerződő felek 
kijelentik, hogy jelen szerződést befolyásmentesen, szabad akaratukból kötötték, annak tartalmában nem 
tévedtek, a jelen szerződés megkötésére nem indította őket sem valaminek a téves feltevése, sem valamely 
várakozás, továbbá a szerződés megkötésére senki sem bírta rá egyiküket sem jogellenes fenyegetéssel vagy 
tisztességtelen befolyásolással. Szerződő felek kijelentik, hogy az okirat tartalmát az ügyvéd valamennyiüknek 
megmagyarázta, és azt megértették. 
 
10. Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen okirat aláírásakor kényszer, 
fenyegetés hatása alatt nem álltak, tévedésben vagy jogi tévedésben nem voltak, a jelen szerződésből az egyes 
feleket terhelő kötelezettségeket, és megillető jogosultságokat megismerték, megértették, azokra vonatkozóan az 
okiratszerkesztő és ellenjegyző Kelemenné Dr. Zagyvai Zsanett ügyvédtől (iroda: 2651 Rétság, Rákóczi út 33.) 
teljes körű ügyvédi kioktatásban részesültek, így az okiratot szerződő felek az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. 
évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 29. § (3) bek. alapján ügyvédi megbízási szerződésnek és 
tényvázlatnak is tekintik. 
 

11. Szerződő felek ezennel kölcsönösen és együttesen meghatalmazzák jelen szerződést készítő és ellenjegyző 
Kelemenné Dr. Zagyvai Zsanett ügyvédet (iroda: 2651 Rétság, Rákóczi út 33., e-mail: drzagyvai@gmail.com, 
tel.: 20/423-0104, nyilvántartási száma és kamara megjel.: 11-045067 Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara, ügyvédi 
ig. száma: Ü-116172), hogy jelen okiratot és mellékleteit megszerkessze, valamint hogy képviseletüket a 
földhivatali eljárásban az Ügyvédi tevékenységről szóló tv. rendelkezéseinek megfelelően ellássa, esetlegesen 
jognyilatkozatot tegyen és nevükben az ügylethez kapcsolódó NAV B400 adatlapot kitöltse és aláírja, és az ügylet 
adatait a Földhivatalon keresztül az NAV-hoz továbbítsa. Eljáró ügyvéd a megbízást aláírásával elfogadja. A felek 
rögzítik, hogy a jelen okirat szerkesztésével felmerülő ügyvédi munkadíjat, és az ingatlanügyi hatóságnak 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat …............... köteles viselni. 
 
12. Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy az Ingatlanok adás-vételével kapcsolatos adó- és illeték 
jogszabályok rendelkezéseiről részletes ügyvédi felvilágosítást kaptak.  
 
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
          
Jelen megállapodás kettő sorszámozott oldalt, tizenhárom pontot tartalmaz, és öt, egymással szó szerint 
megegyező eredeti példányban készült, melyet szerződő felek közös áttanulmányozás és értelmezés után, mint 
ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, saját kezűleg és jóváhagyólag aláírtak. 
 
Kelt: Rétságon, 2021. 07. ….... napján. 
 
 

 
  Zomborka Imre           Rétság Város Önkormányzata                          
               szolgáló ingatlan tulajdonosa            (képviseli: Mezőfi Zoltán János polgármester)                          
                                  uralkodó ingatlan tulajdonosa 

 
 
Az okiratot szerkesztő és ellenjegyző Kelemenné Dr. Zagyvai Zsanett ügyvéd (iroda: 2651 Rétság, 
Rákóczi út 33., NMÜK, nyt.:163., KASZ: 36072812) kijelentem, hogy a megbízást elfogadom és 
kijelentem, hogy szerződő felek az okiratot előttem saját kezűleg írták alá és azt ellenjegyzem, 
Rétságon, 2021. 07. ….. napján.  
 
 
 
                    Kelemenné Dr. Zagyvai Zsanett ügyvéd 
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Hivatkozási szám: Ügyintéző: Surján Dóra

Tisztelt Varga Dóra!

Köszönettel vettük a 2021.07.23-án e-mailen keresztül érkezett levelét, melyben
Társaságunktól kért üzemeltetés átvételéről nyilatkozatot, a 2657 Tolmács, 02/4 helyrajzi
számú ingatlannal kapcsolatosan.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk felvette a vízbekötés elkészítéséért felelős tervezővel a
kapcsolatot, aki tájékoztatást adott arról, hogy a nyilatkozatot a helyi önkormányzattól kell
kérnie. Ezért kérjük, hogy Rétság Város Önkormányzatával szíveskedjen felvenni a
kapcsolatot.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását. Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése
felmerülne, forduljon hozzánk bizalommal.

Tisztelettel:

Konopás-Jamrik Anita Surján Dóra

irodavezető Előadó

Mellékletek:

Kapja még:


