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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

Z 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan . hu
- 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www. dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. október 11-ei rendes, nyüt ülésére

Hiv. szám: DV/8248-2/2022. Tárgy: Javaslat a 950/1 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett útszolgalmi jog törlésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Juhász Sándor (2336 Dunavarsány, Szabadkai utca 950/1 hrsz., a továbbiakban: Tulajdonos) kérelmezte
(1. sz. melléklet) a tulajdonában lévö Dunavarsány, 950/1 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett, a 951/3 hrsz-ot terhelö
útszolgalmijog törlését.

A Takamet rendszerböl lekért tulajdoni lapok (2. sz. melléklet) alapján a 950/1 hrsz-ú, kivett lakóház,
udvar megnevezésü ingatlant terheli a 951/3 hrsz-ot illetö útszolgalmí jog. A 951/3 hrsz-ú kivett helyi közút
ingatlan Dunavarsány Város Onkormányzata tulajdonában van. Az előzményiratokat áttekintve az alábbiak
állapíthatók meg:

. A Szabadkai köz elnevezésű, 951/3, 947/5 és 947/11 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú kivett közutak és a
942/7 hrsz-ú magáiitulajdonú út az 1994. évtöl kezdve kezdett kialakulni.

. Kezdetben a 950/2 hrsz-ú út alakult ki, mely út önmagában nem biztosította a kialakult 950/1 hrsz-ú
ingatlan megközelítését (3. sz. melléklet), ezért a Szabadkai utcáról útszolgalmi jog bejegyzése vált
szükségessé.

. a 2003. évben a 951 hrsz-ú ingatían megosztását követöen került önkonnányzati tulajdonba a 951/2 hrsz-
ú út ingatlan, amely már biztosította a 950/1 hrsz-ú ingatlan megközelítését. A 951/2 hrsz-ú, kivett közút
ingatlan a 2018. évben megosztásra került, melynek eredményeképpen kialakult a 951/3 hrsz-ú kivett
közút.
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Szabátyozási Terv részlete

A fentiek alapján tehát a 950/1 hrsz-ú ingatlan megközelithetö önkormányzati tulajdonú kivett helyi
közútról, így az ingatlant terhelö útszolgalmi jog okafogyottá vált. Az Onkonnányzat megállapodás (4. sz.
melléklet) keretében tudja a Földhivatalnál töröltetni az útszolgalmijogot.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.



Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) saját részéről hozzájárul a Juhász Sándor és Juhász Sándorné tulajdonában lévo 950/1 hrsz-ú,

963 m2 területű kivett lakőház, udvar megnevezésú ingatlanra bejegyzett útszolgalmi jog
törléséhez;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerintí útszolgalmi jog törléséről szóló, a jelen
határozat meghozatalát segítő előterjesztés 4. számú melléklete szerinti megállapodás aláírására
és a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozatí javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készftette: Kocsisné Száger Mónika műszaki ügyintézö

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyí, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Mellékletek: 1. sz. melléklet: Kérelem

2. sz. melléklet: Tulajdoni lapok
3. sz. melléklet: Változási vázrajz
4. sz. melléklet: Megállapodás

Dunavarsány, 2022. október 6.
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Nem hiteles tulajdoní lap
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Ném hietes tulajtloni Jap Nem InteJes tulajdoni Jap
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1. kc ingatlan adatail
aj.c<aal<t .datoh

TBuvliai íg/hivttt; Tfrgn .. ><<<./

. Kivtt lakéhíi, udvar
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h< n2 k.fill. ^^taf. kat. jíw

n2 k. ?iU
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S. b*j<gyt6 hKtirczati 5B443/2019/SÜ18. Ü6. 0S
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2. talayloni hínydi 1/2

b<3'<gyi6 haticoa*t, írkitiai id6i 45569/1995. 09. 21
jogeln) cucr>
jogilliai tulajdeno*
ncw i Juhiaz Sánctor

naül. i 1962
a.. n&v : Mih. ilyfc* Tartiia
c?n i 2336 DONWmRSjtNX Siabadkaá utca 34-
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3. tula^doni hinydi 1/2

b*j<tgyi6 hatArcraat, <rk<zi>.L id6) 45569/199S
jogcint ca<r<
jogillia i tulajdono*
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mVMtSAw Szab<UcaiTafct 34

Juhi>a Síndorní

Kl<B Ir*n

1967
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m. B.tsz
1. btjtgysS hdtiroBAt, érk*4t>i ido: 60^1/1994. 04. 12
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4. bajegyi ft hAtirozat, 'ci idő; 616Í2/20D3. U. 27
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Ném hiteles tidajdom Jap Nan hiteles tulajdonilap Nem hitefes tulajdoni ]ap
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Nem hitefes tulajdoni Jap
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8. bajagyiB hatiroaat, éfkaltai idfit Í85822/2/2025. 09. 05
KiaajitÍtáni . IjirAa nugindítÍB*
A Nagyar Allan navíban tljirv a kÍB>jitítA<t k<r6 a bOÍV Magy,
BudApB Bt, Kijnywa Kilnin krt. S4-60. A pa<t Megyei Kornini
nwn<tg*wl*<igi Sinmpontbél Kiwrlt Jal<nt<><ga-tfgyk Oi
vigz*a< riapjin, SKMKH   226272/2/2022.
jogoiul-ti

tlévt MAGYWt ALIAM

'uutah 2rt. 1Q87

[.tóaígi FSaazt.Uy
04B/Ú0471-13/2022->iifflú

btjttgyzS hatu-iraat, <>-k<l(ai idfii 385822/2/20
&lAdtganítá>i tiltlcn
A Magyar jÜían navíbtin . Ijirw > KinajitltAat
Bust*pa<t KöciyvB KálnAn krt S4-60, BKNHH FF
jogoaulti

n*V! MWSEJW ALIAtí

cln i -

eMÁV Magyar jÜlan Vanutak Zrt 1ÚS7
.2,2022.

Bt * tulajdwü. lap kozigaz
hMinilható-

utóaigi .l]'iri< cÍljib&l k*rült kiaddara. MÍBF* irn
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Nem hjídes tatajdotíi Jap Nem hiteJes hilajdom Jap Néai hitefes tuhjdoni hp
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Nem hiteles tulajdom lap Nem biteles tulajdom lap
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4. számú melléklet

SZERZÖDÉS
útszolgalmi jog törlésére

Amely létrejött egyrészről
Dunavarsány Város Onkormányzata (2336. Dunavarsány, Kossuth L. u. 18., törzsszám:
730875, adó száma: 15730875-2-13) ingatían tulajdonos, útszolgalmi jog jogosultja
képviseletében Gergőné Varga Tünde polgármester,
másrészröl

Juhász Sándorné (születési név: Kiss Irén, születési hely, idő: Budapest, 1967.03.26., anyja
neve: Parditka Klára, személyig. szám: 525405BE, lakcímkártya száma: 839326 NL,
adóazonosító jel: 8366084027) 2336 Dunavarsány, Szabadkai utca 950/1. szám alatti lakos,
ingatlan tulajdonos, útszolgalmijog kötelezettje, és
Juhász Sándor (születési hely, idő: Budapest, 1962. 12.21., anyja neve: Mihályka Terézia,
személyi ig szám: 112606AE, lakcímkártya száma: 647573 KL, adóazonositó jel:
8350520124) 2336 Dunavarsány, Szabadkai utca 950/1. szám alatti lakos, ingatlan tulajdonos,
útszolgalmi jog kötelezettje
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

l. / Dunavarsány Város Onkormányzata 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a
Dunavarsány belteriilet 951/3 hrsz-ú, 1398 m2 nagyságú, kivett helyi közút megnevezésű
ingatlan.

Az ingatlant illeti:
az ingatlan-nyilvántartásban az 58443/2019/2018. 06. 05. számú 2. bejegyző határozat
szerint a Dunavarsány belterület 950/1 hrsz-t terhelő útszolgalmi jog.

1. 1 Juhász Sándomé és Juhász Sándor 1/2 - 1/2 arányú tulajdonát képezi a Dunavarsány
belterület 950/1 hrsz-ú, 963 m2 nagyságú, kivett lakóház udvar megnevezésű ingatlan, amely
természetben 2336. Dunavarsány, Szabadkai köz 9. sz. fekszik.

Az ingatlant terheli:
az mgatlan-nyilvántartásban az 58443 ,2019/2018.06.05. számú 5. bejegyző határozat
szerint a Dunavarsány belterület 951/3 hrsz-t illető útszolgalmi jog.

3., Szerzödő felek: magyar belfoldi jogi személy, illetve cselekvőképes magyar
állampolgárok, amelyre tekintettel az ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezési joguk nincs
korlátozva.

Juhász Sándorné

ingatlan tulajdonos
Juhász Sándor

ingatlan tulajdonos
Dunavarsány Város Onkormányzata

képv. :Gergöné Varga Tünde polgármester
íngatlan tulajdonos

Ajelenokiratotkészítettem és ellenjegyzem: Dunavarsány, 2022. 10.... napján/KASZ: 36071119,:



4., Szerződő felek megállapodnak abban - fígyelemmel arra, hogy mind a jelen szerződés 1.
illetve 2. pontjában rögzített útszolgalmi jogokkal kapcsolatos rendelkezés okafogyottá
vált - hogy jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájámlásukat adják
ahhoz, hogy az ő minden további megkérdezésük nélkül:

- a Dunavarsány belterület 951/3 hrsz-ú, kivett helyi közút megnevezésű ingatlant illető a
Dunavarsány belteriilet 950/1 hrsz-t terhelő útszolgalmi jog törlésre kerüljön az ingatlan-
nyilvántartásból.
- a Dunavarsány belterület 951/1 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlant
terhelő, a Dunavarsány belterület 951/3 hrsz-t illető útszolgalmi jog törlésre kerüljön az
ingatlan-nyilvántartásból.

5., Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének ..... /..... (..... ) számú
határozatával hozzájárult a megállapodáshoz.

6. 1 Szerződő felek ajelen szerződés aláírásával meghatalmazzák Dr. Várhelyi Péter ügyvédet
(1118 Budapest, Köbölkút u. 8. ; KASZ:36071119) a jelen útszolgalmi jogok törlésére
irányuló szerződés elkészitésével, ellenjegyzésével, és a szerződő feleknek az illetékes
foldhivatal előtt képviseletével. Az okiratszerkesztő ügyvéd a jelen szerződés
ellenjegyzésével a meghatalmazást elfogadja.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.

Dunavarsány, 2022. október...

Juhász Sándorné

ingatlan tulajdonos
Juhász Sándor

Íngatlan tulajdonos
Dunavarsány Város Onkormányzata

képv. :Gergöné Varga Tünde polgármester
ingatlan tulajdonos

Ajelenokiratotkészítettem és ellenjegyzem: Dunavarsány, 2022. 10.... napján/KASZ: 36071119,:


