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Mátvús

Kis Ferencszületési neve: Kis r'"r"nl (

ielekhatár rendezéssel érintett iermőfiild tulajdonosok, kis Mátyás, 
lakos' együtt: mint

glas:reszrőtr,,,,),IilrX?",%{á{'::::,w;;*siánJános{

rendezéssel érintett termőJöId ÚIaj donos,

lakos, rKís

alatti lakos, mint telekhatrár

továbbá MedgYesegYhdza Vdros Ónkormányzata (székhelye: 5666 Medgyeseg yháza,Kossuth tér 1. SZ, adőszétma: 157252t1-I-04, töizsszámá: 725217), mint telekhatárrendezéssel érintett ingatlantulajdonos, - az önko tmányzat képviselQje: Ruck Mdrtonpolgármester, - (a továbbiakban együtt: szerződő feleki között 
" ;;-;"p on az alábbifeltótelekkel: ---)

1, a,) A MedgYeseglhúza küIterület 058/1 hrsz.ű, 2293 négyzetméter területű, 5,98 AKértékŰ, szántő művelési ágú termőíiildingatlanon Petrusin János 2l2lil12-edtulajdoniilletőséggel, Kis MátYás (1951) össze-sen: 240l582-ed tulajdoni iit.to.egg.l, KisMátyós (]986) és Kls Ferenc személyenként 30l582-ed l 30l58)_ed tulajdoniilletőséggel rendelkeznek. Utóbli S9 
-vra,ya. 

(1986) és Kis Ferenc tulajdoniilletőségeit terheli az édesapjuk, Kis Mátyas 1ilsrj Jury!bejeg,yzelr.-á,rr"gyijoe. aszerződő felek előtt ismert, hogy az ingatlanru'Ű Finp ÖÉMTii HALOZATIELOSZTÓ KI] 6720 Szeged,-klauzálie, t. árl jogosult javára vezetékjog vanbejegYezve aIIIl2 sorszám alatt az ingatlan 89 négyzetméterére vonatkozóan , továbbá
a III / 3 s orszám alatt az in gatl an 2 né gy zetméterérűon atko ző an.

b,) A Medgleseglháza külterület Oibn hrszú., 757 négyzetméter teniletű, saját 
1használatűú1művelésiágúingatlan1Medgyesegyhá;áViárosÖnkormrínyzata

tulajdonát képezi 1/1 részben. A szerződo felek elő_llsmert, nogy Ű ing"i*;;-; /,-]
EDF DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ rri rilzO Szeged, KlauzáI tér 1. sz) }jogosult javár.a vezetékjog van bejegyezve a IiIlI sorszám alatt az inJiá i,í lnégYzetméterére vonatkozóan, továbbá a III:2 sorszám alatt az i.g":,i#'riá Jnégyzetméterére vonatkozóan \

c,) A MedgYeseglháza kÜlterület 059/4 hrsaú., 1388 négyzetméter területű, Iakőház, !^tanYa, gazdasági éPÜlet művelési ágú ingatlanon, Kis uityas Q95]) összesen: 8/t0-;d . §tulajdoni illetőséggel, Kis Mátyás ftoadj és K.q Ferenc siemjty.*ent 1/l0_ed _ tlli.ú 
.l,Íed tulajdoni illetőséggel rendelkeznek. Utóbbi r]s rvratyas'lilso; és Kis Ferenc ,5, ,tulajdoni illetőségeit terheü az édesapjuk, Kis Mátyrás' rrqs]l javara u.:"gYr"L.} ..,,, ,

Özvegli joq. Az ingatlannak a 1116 soiszám szerinti i"6aoni iíteioseget t"iű 
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9l7 ,- Ft és járulékai erejéig jelzálogjog, a Békés Megyei ilútekhivat al ja|,ára. -- 
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d,) A Medgtesegyháza külterüIet- oign nrlz,ti" tlyt negyzetméter tenitetű,,*_) ,,; jtermészetben__5666 Medgyesegyhaza-Ií. sz. alatt,fekvő lakőhŰ, tanya művelési ágú :);; ;.;

o;/. . * ineatlaryoY{ir MáP!, Q951) összesen: 8/10-ed tulajdoni ittJoseggel, Kis ÚaÚZ,
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(]986) és Kis Ferenc személyenként 1/10-ed - 1/10-ed tulajdoni illetőséggel
rendelkeznek. Utóbbi Kis Mátyás (1986) és Kis Ferenc tulajdoni illetőségeit terheli az
édesapjuk, Kis Mátyás (1951) javárabejegyzett özvegyí jog. Az ingatlant terheli a c.)
pp,tíbru! _nqq&lfiiateíefijelzílosio8*aeilletéldrivatalj*nírc;továbbájelá}ogiog:1,380: ,-,

000.- Ft és járulékai erejéig, az ERSTE Bank Hungaíy Zrt. javára.
A Medgleseglhúza külterület 059/6 hrs*u, l ha 5282 négyzetméter területú, 49,35
AK értékű, szantó művelési ágú termőftildingatlanon Petrusán János összesen:
273615211-ed tulajdoni illetőséggel, Kis Mótyás (1986) és Kls Ferenc személyenként
270l52l1-ed - 270l52l1-ed tulajdoni illetőséggel és Kis Mátyás (1951) összesen:
í935l52l1-ed tulajdoni illetőséggel rendelkezik. Kis Mátyas (1986) és Kis Ferenc
tulajdoni illetőségeit terheli az édesapjuk, Kis Mátyas (1951) javaru bejegyzett
özvegyijog.A szerződő felek előtt ismert, hogy az ingatlanra" az EDF OÉIrrtÁSz
HALOZATI ELOSZTO KFT (6720 Szeged, Klavzál tér 1. sz) jogosult javára
vezetékjog van bejegyezve az ingatlan IIU} sorszám alatt az ingatlan 789
né gy zetméterére vonatkozó an.

f.) A Medglesegyhdza külterület 059/7 hrsz.ú., 1387 négyzetméter területű, 4,83 AK
értékű, szarrtó művelési águ termőftildingatlanon Kls Mátyás (1951) összesen: 8/1O-ed
tulajdoni illetőséggel, Kis Mátyás (1986) és Kls Ferenc személyenként 1/10-ed _ 1/10_
ed tulajdoni illetőséggel rendelkeznek. Utóbbi Kis Mátyás (1986) és Kis Ferenc
tulajdoni illetőségeit terheli az édesapjuk, Kis Mátyas (1951) javara bejegyzett
özvegyi jog. Az ingatlant terheli még a c.) pontban mar felttintetett jelzálogjog.

2.1 A fentiek rögzítését követően a szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban
részletesen körülírt Medgyesegyhéaa külterület 058/1hrsz.ú., 05812 hrsz.ú., 05914 lttsz.i.,
05915 hrsz.ú., 05916 hrsz.ú., és 05917 hrsz.ú., ingatlanokon fennálló tulajdonközösséget -
természetbeni megosztással - megsziintetik akkónt, hogy a csatolt váItozási vémajz szerinti
alábbi ingatlanok kerülnek kialakításra, az alábbi tulajdoni illetőségekkel azzal,hogy kerítést
csak a kialakítás utáni 059/9 hrsz.ti és a 059/8 hrsz,ú ingatlanok eqvmós melletti. telies
hosszóban lévő telekhatórán. azaz a lcözéu§ő mezsg)én. építhetnek a mindenlrori tulajdonosok

a.) Medglesegyhúza külterület 058/2 hrsz,ű, 757 négyzetméter területű, kivett saját
használatí út múvelési ágú ingatlan, melynek tulajdonosa Medg,lesegllháza Város
Ónkormányza|a lll tulajdoni illetőséggel, mely ingatlant továbbra is terheli az EDF
DEMASZ HALOZATI ELOSZTO KFT. (6720 Szeged, Klauzál tér. sz.) jogosult
j av ér a b ej e gy zett vezeték j o g,

b.) Medgyesegyhúza külterület 059/5 hrsz.ű,3547 négyzetméter területú, kivett lakőház, ,d,'
tanya, gazdasági épület művelési águ ingatlan, melynek tulajdonosai Kis Mátyós il\
(]951) 8/1O-ed tulajdoni illetőséggel, Kis Mátyás (1986) és Kis Ferenc személyenként I
1/1O-ed - 1/1O-ed tulajdoni illetőséggel. A Kis Mátyas (1986) és Kis Ferenc tulajdoni I
illetőségeit továbbra is terheli a Kis Mátyás (1951) ju,!fu bejegyzett özvegyi jog, 

{

továbbá az ingatlant váItozatlanul terheli azEDF PPlvtÁSZ lHArÓzxrt prÖsZrÓ l
KFT . (6720 Sieged, K7auzáltér. sz.) jogosult javara bejegyzett vezetékjog . 'a ' , ,,

c.) Medgyesegyháza külterület 059/7 hrszú., 1700 négyzetmétet területű, 5,92 AK"! E * §
értékű, szántó és udvar művelési águ termőfiildingatlan, melynek trrlajdonosai Kis . f .: .._] r
Mátyás (1951) 8/10-ed tulajdoni illetőséggel, Kis Mátyás (tgS6) és Kis Ferenc':{i*;,i::i"'i
személyenként 1/10-ed - 1/10-ed tulajdoni illetőséggel. A Kis Mátyás (1986) és Kis "-*, ii:,,;;:i
Ferenc tulajdoni illetőségeit továbbra is terheli a Kis Mátyás (1951) javatabejegyzett- /'il;;,., :,

özvegyi jog. 3 :j 9 ;.i-
d.) MedgyeirgttAzo külterület 059/8 hrsz,ú., 6906 négyzetméter területíi, 24,03 AK \'t ,r''!",

értékű, szémtő és udvar művelési águ termőftildingatlan, melynek tulajdonosai Ki§J r '' ,,
Mátyás (195!rt8!!.9-rF tl'q$oni i|§tőséggel, Kis Mátyás 09S6) és Kis Ferenc
l /\ t^ ' 'lL\Tl-u-fi,u-fJt) ,x,, .l. i,i..?, ,, , lt \ , tiq;"{,7_42? ,

,J ''"'t\.i\ r,*,i.rí.*(i,,.!
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személyenkónt 1/10-ed - 1/10-ed tulajdoni illetőséggel. A Kis Mátyás (1986) ós Kis
Ferenc tulajdoni illetőségeit továbbra is terheli a Kis Mátyás (1951) javárabejegyzett
özvegyi jog. Az ingatlant ugyancsak terheli továbbra is, az EDF OPVIÁSZ

KlauaíL,tér.- vJ*j,ogosult* javara*-. _-..

bej e gyzett v ezetél<1 o g.

e.) Medgyesegyháza külterület 059/9 hrsau, 9585 négyzetméter területű, 28,81 AK
értékű, szántő művelési ágú termőftildingatlan, melynek tulajdonosa Petrusán János
lesz 1lI tulajdoni illetőséggel.

3.1 A 2.1 pontban tészletezett közös tulajdon megsziintetés és telekhatár rendezést követően
kialakított Medgyesegyháua külterület 059/8 hrsz.tű., 6906 négyzetméter területű, 24.03 AK
értékű, szántó és udvar múvelési ágú ingatlan fulajdonosai - Kis Mátyás (1951), Kis Mátyás
(1986) és Kis Ferenc, - a jelen okirat aláírásával feltételen és visszavonhatatlan
hozzájárulásukat adjak a}Áoz, hogy a Medgyesegyhaza külterület a59B hrsz.ú., 1388
négyzetméter területű, természetben 5666 Medgyesegyhráza-l4. sz. alatt fekvő lakóház, tanya
művelési ágú ingatlan (,,uralkodó" telek) mindenkori tulajdonosát illető átjarási szolgalmi jog,
a váItozási vázrajzon feltiintetett I. jelű 48 négyzetméter teriiletre vonatkozóan az ingatlan_
nyilvántartásba bejegyzéste kerüljön, a tulajdonukat képező, Medgyesegyhaza külterület
059/8 hrsz.ú., 6906 négyzetméter területű,24,03 AK értékű, szántő és udvar művelési ágú
ingatlanra, (,,szolgáló" telek) annak a változási vázrajzon .feltüntetett, I. .ielű 48
n é gtlz e tm é t e r é r e v o nat ko z ó an, a v ál t o z ás i v ázr aj zn ak m e gfe l e l ő e n.

Ezen átjátási szolgalmi joggal terhelt Medgyesegyhaza külterület 059/8 hrsz.ú ingatlan
mindenkori tulajdonosa, az átjarási szolgalmi joghoz kapcsolódó használatot köteles tűrni.

4.1 A felek egyezően adják eló, hogy a jelen jogügylettel érintett ingatlanaikat, a
természetbeni használatot tekintve, a jelen okiratba foglalt, és a2.1a) b) c) d) e) pontokban
részletezett telekhatiár rendezésnek megfelelően kialakítva, már több, mint 20 éve birtokban
tartják, és a birtokba vételtől kezdve húzzák az ingatlartaik hasznait, viselik a terheit és a
kárveszélyt.

5.1 A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen jogügylettel érintett ingatlanok teher-, per- és
igénymentesek - a hivatkazott vezeték jogon, és az ömegli jogon túlmenően, - mely jogok a
jelen telekhatát rendezést követően is fennmaradnak, a2.1 pontbaaírtak szerint.

<--*]l 5 :íT

6.1 A szerződő felek mindannyian, a jelen okirat atéírásávalfettétlen és visszavonhatatlan 
u 
§ ,l.'",v.l f\ §ZSIZUuU lEl§l( flufluiiluryralr, a Jercn (JKrrat anailasaval Jeueuen eS vlsszavonnatauan §_ iI l;

hozzá$érulásukat adják althoz, hogy a tulajdonjogban bekövetkezett váItozást az ingatla4t- --,_.li;,.''....'

nyilvántartáson átvezessék, azaz a megosztás eredményeként kialakított és a2.1 a) pontban-j.i ,

részletesen körtilírt Medgyesegyhdza külterület 058/2 hrsz,ú., ingatlan lll tulajdoni.]i
illetőségére vonatkozóan Medgteseglhdza Vúros Önkormányzala tulajdonjogát, a 2./b|\i ] ,".. J
pontban részletesen körülírt Medgleseglhóza kükerület 059/5 hrsz.ú., ingatlan 8/10-ed*'' * 
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1/1O-ed tulajdoni illetőségeire vonatkozóan Kis Mátyás (]9s6) és Kis Ferenc tulajdonjogát, a
Kis Mátyás (1951) javfuabejegyzett őzvegyi jogváltozallan tartalmú fennállásamellétt, a2.1
c) pontban részletesen körülírt Medglesegyháza külterület 059/7 hrsz.ú., ingatlan 8/10-ed
tulaj{m! illetőségéle vonatkozóan. KjLMáíyás (.Jg51)-.tutajdonjogát, aztngatlu+"-1l10-có*.
1/10-ed tulajdoni illetőségeire vonatkozóan Kis Mátyás (19S6) és Kis Fereni tulajdonjogát, a
Kis Mátyás (1951) javarabejegyzett özvegyi jog változatlan tartalmú fennállás a meltétt, a 2j
d) pontban részletesen körülírt Medgtesegyhúza külterüIet 059/8 hrsz.ú., ingatlan, 8/10-ed
tulajdoni illetőségére vonatkozóan Kis Mátyás (1951) tulajdonjogát, azingatlan 1/10_ed l/10-
ed tulajdoni illetőségeire vonatkozőanKis Mátyás (19S6) és Kis Ferenc tulajdonjogát, a Kis
MátYás (1951) javára bejegyzett özvegyi jogváItozat|an tartalmú fennállásamelleit, a2./ e.)
pontba részletesen körülírt Medgtesegthúza külterület 059/9 hrs7.ú., ingatlan 1/1 tulajdoá
illetőségére vonatkozóan Petrusán János tulajdonjogát telekhatár reidezés jogcímjn az
ingatlan-nyilvántartásbabejegyezzék a jelen okiratban foglaltaknak megfelelőn.
A szerződő felekfeltétlen és visszavonhatatlanhozzájárulásukat adják ahhoz is, hogy a jelen
okirat szerinti telekhatrár-rendezést az ingatlart-nyilvántartási térképeken is átvezessék.

7.1 A magánszemélY szerződő felek mindannyian magyar állampolgárok, az önkormrányzat
költségvetési szerv, belftrldi jogi szemóly.

8.1 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen okirat készítésével felmeriilő
telekalakítási díjat, ügyvédi munkadíjat, földhivatali igazgatási szolgáltatási díjat a
magánszemély szerződő felek a megállapodásuknak megfelelő arányban viséüt.

9.1 A magánszemély szerződő felek a jelen okirat elkészítésével megbízták Vargané dr.
MagonY Margit ügyvédet és meghatalmazték azzal, hogy a jelen szerződéskötéshez
kaPcsolódó eljárásokban, köztük a ftjldhivatali eljárásban is, őket azügyvédekről szóló 1998.
évi XI. tv. szerinti teljes jogkönel képviselje.

10.1 A szerződő felek ezt az okiratot felolvasás és megbeszélés után mint akaratukkal
mindenben megegyezőt az ahlkott napon és helyen saját keaíle g aturtek. Az okiratot készítő
ügYvéd felhívta a felek figyelmét arra, hogy alűrás előtt azokiratot olvassiák el.

M 9 d g y 9 s e,g y h áz a,2013.július 8.-án.
f,/7 i'te.?
Kis Mátyás (l951)
telekhatár rendezéssel érintett termőftild tulaj donos
és özvegyi jog jogosultja

/ ,\'
4./,/ il"?,ura
kiss Feren-c tdlblüatrár rendezéssel érintett

L\,* í
IlUt í u, l |-rL

ris vátiáó(lsu1
telekhatár rendezéssel

(-T5"?'T*"F'd lPaj 
donos

' 'lt,.írtDrt,/ó D
petrusán János Telekhatár

termőftjld tulajdonos rendezéssel érintett termőftild tulajdonos

o

_!-:

L



"\ *se

Zát adék:

Alulírott Kis Mútyós születési neve: Kis Mátyás ,.

)

, a jelen okirat aláításával kötelezettséget vállalok a:ra, hogy a benti

okiratba foglalt telekhaiár rendezésset kialakított Medgyesegyhéna kiilterület 05915, 05917,

059/8 uelyíqzí szátmű ingatlanokat érintően, továbbá a MedgyesegYhéna kiilterÜlet 05913

he1ytqzi'rrknt ingatlani érintően, a kedtést a jelen telekhatár rendezéssel kialakított

Mágyesegyhaza kúlterulet a58l2 helyrajzi szám,ú ingatlan telekhatarára visszahelYezem,

legkésőbb 201,4.június 30. napjáig.

M e d g y e s o g y h áz a,z}l3.július 24--én.

A- /|/,í/,*a*
Kiss Mátyás

telekhatar rendezéssel
érintetett termőíiild tulaj donos

A zaradékot készítettem és ellenjegyzem Vargané dr, Magony

Kevermes, Battonyai út 5. sz.) Medgyesegyhánán,z}l3.július 24.-én.
Margit ügyvéd (5744


