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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: DV/4358-4/2021. Tárgy: Javaslat a Dunavarsáay, 2084/23 hrsz-ú kivett beépitetien teriilet
megnevezésü ingatlan eladása tárgyában elővásárlási jogról való rendelkezésröl

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsány, belterület 2084/23 hrsz-ú, 305 m2 területű, kivett beépftetlen terület megnevezésű ingatlan (7.
sz. melléklet) kapcsán Töresváry István (2096 Üröm, Kárókatona utca 2/A.) és Törcsváry Istvánné (2336
Dunavarsány, Petöfi lakótelep 5. ), mint Eladók és Gubucz Géza (2336 Dunavarsány, Templom utca 37. ), mint Vevö
adásvételi szerződést (2. sz. melléklet) kötöttek 2021. március 30-án.

Az ingatlan 185/305 tulajdoni illetösége Dunavarsány Város Onkormányzata tulajdonában áll (3. sz. melléklet).
Az Önkormányzatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény erejénél fogva elövásárlási jog illeti meg az
értékesíteni kívánt tulajdoni illetőségek vonatkozásában. Az ingatlan 120/305 tulajdoni hányadának vételárát a Felek
1.400.000 Ft-ban, azaz Egymillió-négyszázezer formtban állapították meg.

Ameimyiben Dunavarsány Város Onkormányzatának nem áll érdekében a tulajdoni hányad megszerzése, úgy
elövásárlásijogával nem él, és az elövásárlási jogról lemondó nyilatkozat kitöltése szükséges.

Határozati 'avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet alapján, a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIIL törrény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva úgy döntök, hogy

a) nem élek az Önkormányzatot megillető elővásárlási joggal, és nem vásárolom meg a Dunavarsány,
2084/23 hrsz-ú, 305 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 120/305 tulajdoni
hányadát 1.400.000 Ft-ért.

b) az elővásárlási jogról lemondó nyüatkozatot aláírom, és a további szükséges intézkedéseket megteszem.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

Az előterjesztést készítette: Kocsisné Száger Mónika műszaki ügyintéző

Mellékletek: 1. számú melléklet: Szabályozási Terv részlete
2. számú melléklet: Adásvételi szerződés

3. számú melléklet: Tulajdoni lap

Dunavarsány, 2021. április 8.

Az elöterjesztés törvényes:
A..P

G^rg^né Vaf^ Tu@8S
A

'^ístises^'



fe-
^

!<!r

-. ". ":^.. 7>
<-lé<'

lU

^/<^ /y\

'>/~>^
.

/'

Lke-O-K
v~~ ~^~

^/^y
~'.. ^A

^ \
\ Q

<?
^

% \

^
X?

Lk-SZ-R"
^!

^o
^
^

%%y

^f^
^

Si
^

%

<L, K"-<?. -<1? . \.. oi:':"
"^^ 'y- ̂ J -:

^fe:.:^
^ .?&

<?
^̂

B li

:tY
:?&
'^s

.<1. )
-->,

%
%
'^ LKe-SZ?

. TJ-l-W^
ir~s~°~W~^

\
ISk-SZ-K ^aí?

/ '
/ .1

Ay .

K<bo>

^.
7Ö



Ingatlan adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészröl Töresváry btván (szület&i neve: Törcsváry István; szül. hely, idö: Budapest,
1976. 09. 19. ; személyazonosítója: 1-760919-2789; anyja szuletési neve: Kiss Gabriella; adóazonositó
jele: 8400735366) 2096 Oröm, Kárókatona utca 2/A. tt. 12. szám alatti lakos és Torcsváry Istvánné
(születési neve: Kiss Gabriella; szul. hely, idő: Budapest, 1947. 08.02. személyazonositója: 2-470802-
0189; anyj'a születési neve: Udvari Mária; adóazonosító jele: 8294323594) 2336 Dunavarsány, Petöfí
lakótelep 5. szám alatti lakos, mint eladók /atovábbiakban: Eladók/,

másrészről Gubucz Géza (születési neve: Gubucz Géza; szül. hely, idö: Budapest, 1978.02.26.;
személyazonosítója: 1-780226-0096; anyja születési neve: Funda Magdolna; adóazonositó jele:
8405981675) 2336 Dunavarsány, Templom utca 37. szám alatti lakos, mint vevö /a továbbiakban: Vevö/
között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. 1 Az EIadók tulajdonábm áll a DUNAVABSÁNy, belteriilet, 2084/23. helyrajzi számon
nyilvántartott, a teimészetben: 2336 Dunavarsány, Nagyvarsány, Petöfi Sindor utca 2084/23. hrsz. alatt
található, 305 m2 területű, ,Jcivett" beépitetíen terület megnevezésü ingatlan összesen: 120/305
tulajdoni Uletősége. Törcsváry Istran eladó 60/305 tulajdoni hányaddal, Törcsváiy Istvánné eladó
szintén 60/305 tulajdoni hányaddal rendelkezik az ingatlimban.
Az ingatlan 185/305 tulajdoni illetösége DUNAVÁRSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (cím:
2336 "Dunavarsány, Kossuth Lajos utea 18.; törzsszám: 15393197) tulajdonában áll. Az
Önkormányzatot, mint tulajdonostársat a törvény erejénél fogva elövásárlási jog illeti meg az
értékesíteni kívánt tulajdoni illetöségek vonatkozásában. Elővásárlási joga gyakorlásáról külön íven
szövegezett okiratban nyilatkozüc.

1. 1 Az Eladók eladják, a Vevő megvásárolja az 1. pontban meghatározott 120/305 ingatlan-
illetőséget, annak minden jogi és természetes tartozékával együtt, a megtekmtett és megismert
állapotban, a kölcsönösen kialkudott 1.400.000,-Ft-, azzz Egymniió-négyszázezer forint vételárért.

A Vevo az ingatlan vételárát a2 Önkormáiiyzat elővásárlási jogról vató lemondó nyilafkozatának
kézhezvételekoí fizeti meg, átutalással Töresváiy István eladó OTP Banlmál vezetett 11773054-
00041681 számú számlájára. Az Eladók ezen okirat aláirásával nyilatkoznak, hogy a fenti bankszámlára
történt teljesítést saját kezukhöz tőrténő teljesítésnek fogadják el.

3, Az Eladók 22 ingatlan teljes vételárának kiegyenlítésekor fognak hozzajárutoi^ahhoz, hogy a
Vevő tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön az ingaüm-nyilvántartásba a DUNAVARSANY, belteriilet,
2084/23. helyrajzi szánialatti ingatlan 120/305 tulajdoni illetoségére, vételjogcímén.
Az EIadók ezen adásvételi szeraödés aláirásával egyidejűleg letétbe helyerik az okiratot szerkesztö
ügyvédnél írasbeli hozzajáruló nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az adásvétel tárgyát képező
ingatlanra a tulajdonjogvételjogcímén, a Vevöjavárabejegyzésre kerüljön az mgatían-nyilvantartásb^
A bejegyzési engedélyt az ugyvéd 6 (hat) eredeti példányban veszi letétbe az mgatlan-nyiIváDtartási
bejegyzésre alkaÍmas okiratra megszabott alakban, amelyről letéti igazolást bocsát ki. Az Eladók
kotelezettséget vállalnak aira, hogy a teljes vételár részükre történő megfizEtésével egyidejuleg - az
okiratot készítö ügyvédnél letétbe helyezett - tulajdonjog bejegyzési engedélyben foglaltak szerint
feltétlenűl és visszavonhatatlanul hozzajárulnak ahhoz, hogy tulajdonjogukat az ingatlan-
nyilvántartésból töröljék, és egyúttal a Vevö 120/305 arányú tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba
bejegye2zék.

TOrcsvfiy István eladó

Gubucz Géza vévö
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A szerződö felek ezen adásvételi szerzödés aláírásával is felhatalmazzák az okiratszerkesztö ügjwédet,
bosy"li~"Tu!afdonjog bejegyzési engedélyf keltezésse! és ellenjegyzéssel lássa el és azt az illetékes
Földhivatalhoz nyújtsa be.

4., Á2 Eladók teljes körűjog- és kellékszavatossággal tartoznak az értékesítesre kerülö 1 ./ pontban
meghatórozott mgatlan-illetőseggel kapcsolatbm. Kijdentik, hogy az iagatlan-aietöség per-, teher-,
szolgalom- és igénymentes. ........ __ _i.
Az Éladók nyilatkoznak, hogy a jogBgylet sem hitelezői igényt, sem e^eb érdeket aem sért.
Eladók kijelentik, hogy sem közteher-, sem közmű-tartozásuk nincs. Az Eladók kijelentik, hogyaz
ingatian-iüetőség apportként semmiféle üzletaek, vagy vallaUcozásnak nem .reszB> ,Ilem"fedeze^
gSasági társaságnaÍc, sem másjogi személynek; egyéni vállalkozás, gazdasági társaság székhelyéül
vagy telephelyéül (illtíve fióktelepéül) nem szolgál.

A szerződö felek büntetojogi felelösségük tudatában kijelentik, hogy jelen jogügylet nem irányul
pénzmosásra, és nem ütközika pénzmosásra vonatkozó törvény rendelkezéseibe.

5., A szerzödö felek nyilatkoznak, hogy cselekvöképes, magyar állampolgarok és kijelentik, bogy
aszerzödésmegkötésénekveÍükszembentörvényiakadayanmcs. Aszerzüdő^
hogy-efidegemtTsi-, Hletvetulajdonszerzésiképességuksemmilyenkoriátozásalánemes&A
fetek hozzájarulnak ahhoz, bogy az okiratot készftö ugyvéd személyi okmáliyaibrolmásolatot készlts >
a2t'az"iratoknáTeÍhe)yez2?, hamadik fél által nem hozzáférhetöen. A szerződő felek tudomással ]
arról, hogy ajogügylet az adóra vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozik.

1J A Vevő az ingatlant a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg veszi birtokba, a birtokbayétel
idopontjatól elvezTaimak hasmáCviseli aterheit'és a lcárvesz^lyt (mindazt a kárt, melynek megténtésére
senkit nem lehet kötelezni).

8., A szeraödő felek az okirat megirásával és ellenjegyzésével Dózsmé dr. SpmgaZ^suzsanna
uewédet íszékhelye: 2335 Taksony, F6 út 98/A.) bízták meg, egyúttal me^iatalmazzák a tula;
teje^sseÍ'kapcsolatos teljes k'örű földhivatoli üfö'intezéssel is, ennek keretében az ingatlan-
nyilvantortási kérelem elkeszítésével, földhivataU benyiijtásával.

9. 1 A szerződéssel kapcsolatos költség és illeték (igazgatási szolgáltatísi díj: ingatfanoiAétí 6.MO.̂ -
Ft, valamint tulajdonszerasi illeték: 4%) a Vevöt terheli, aki tudomással bir az öt
mértékéről.

Ajelen akásvételi szerződésben nem szabályozoU^kérdésekben a Polgari Krvénykőnyvről szóló 2013.
éviV. törvény(Pat. ) adásvételi szerződésrevonatkozó szabályai az irányadók.

A szerzödést a felek elolvasták, a tartalmát közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, az okiratot készito ügyvéd előttjóváhagyólag irták alá.

Kelt: Taksonyban, 2021. március 30. napján.

Torcsváry István

eladó ^ ^.

/ ü-y^ Wt1
Torcsváry Istvánné

eladó

Gubucz Géza
vevö

Dózsánédr. Spanga Zsuzsanna ügyvéd (iroda székhelye: 2335 Taksony, Fő út 98/A. ; KASZ: 3^9082)
Taksonyban, 2021. márciusSO. napján. ^Z^>^o^. íLLAA- o^- ̂ ^^^1^--;6'^^-2--^Taksonyban, 2021. március 30. napján.
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Nemídt&les tulajdonilap Nem hitelestulajdoni lap
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