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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testületének

2023. január 23-ai rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/112-1/2023. Tárgy: Javaslatjelzálogjog és elidegenítési tilalom töriésére

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. november 23-án Farkas Tamásné, a 2336 Dunavarsány, Iskola u. 75. szám alatti,
Dunavarsány belteriilet 649 hrsz-ú ingatlan résztulajdonosa kérelmezte, hogy Dunavarsány Város
Önkormányzata ajavára a fenti ingatlanra bejegyzettjelzálogjogot és elidegenítési tilalmat töröltesse.

A bejegyzés alapjául szolgáló iratok szerint a Dunavarsány Nagyközségi Közös Tanács VB.
Szakigazgatási Szerve 30.000, - Ft összegü helyi támogatást nyújtott munkáltatói kamatmentes
kölcsönként 1990-ben néhai Némethné Farkas Éva részére családi ház építés befejezéséhez.
Kérelmezö az elhunyt személy édesanyja. Az ingatlan tulajdoni lapjából kitűnöen 1990-ben került
bejegyzésre ajelzálogjog és az elidegenítési tilalom.

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztályának tajékoztatása alapján az
1990-ben nyújtott támogatás követelésként nem szerepel a nyilvántartásainkban.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a saját részéról hozzájárul a Dunavarsány belteriilet 649 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó

jelzálogjog és elidegenítési tilalom törléséhez.
b) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésról az ingatlantulajdonosokat értesítse, valamint az

egyéb szükséges intézkedések tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős; Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készitette: dr. Vanka Edina igazgatási osztályvezetö
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Halotti anyakönyvi kivonat

Dunavarsány, 2023. január 18.
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Tisztelt dunavarsány i Polgármesteri Hlvatal!
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Alulírott, Farkas Tamásné , 2336 Dunavarsány, Iskola u. 77. sz. lakos, szem. ig. s2. FS-1969364, lánykori

név:Farkas Veronika,anyja neve;Kopasz Anna, s;ül.dét. :1939.01.10/ azzal a kéréssel fordulok

Onökhöz, hogy a dunavarsányi 649 sz. hrsz-ú tulajdonl lapon szerepló', 30. 000 ft-os

1995. 06.01. -ben lejáró elidegenítési tilalomrol, torlési engedélyt szíveskedjék megadni,

kiállítani, és cimemre megküldeni,

Dunavarsány, 2022. 11.. 23.

Tisztelettel

;A?tíim^5íyL

FarkasTamásné

06?orf^//"62



NYILATKOZAT

A lulfrott, Farkas Tamásné, /Dunavarsány, Iskola u.75., leánykori neve: Farkas Veronika,

szül. dát. 1939. 01. 10., anyj'a neve :Kopasz Anna, / nyilatkozom, hogy a 649. hrsz. tulajdoni lapon

szereplő Némethné Farkas Éva/1961.10.05/ a leánygyermekem, aki 1990.12.20-án elhunyt.

Meltékelten küldöm a 534728 sz. halatti anyakönyvi klvonatát.

Kérem Önöket, hogy a 649 hrsz. tulajdonlapon szereplő elidegenesítésitilalomról, törlési engedélyt

megadni, kiállítanl, részemre megküldeni szfveskedjenek.

Dunavarsány, 2022. 12. 15.
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FarkasTamásné

Dunavarsány, lskola u. 75
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mely e Bwavsrsany Negykazségi 3íc3z3s Tenáos VB. S=akig3?gs+ási
Szerve /-továbbiekban? tanács/ és . . ene<;tolé . 31a-ckas -Eva

. .:Duaa7arsáa?'. ,Iskqla u. 53.

sz. elstti lakos/ok/ -továbtiiaklian: igénylóyk/ íozo-tt c
, lakas megir&sárl&sáhoE,, /épite.E'é-

hez> -telek-hssznalatbavé-teli dij megfizetéséhes, / vagy
csal4<W^.<ÍE<<S, befe;teeB<|ií^geclély6. ett helyi t^e^tós tár-

gyában a követltez. o feltételek mellet-t: jo-tt léíre;

1. A -tanács e fent megjelol-t; célra az

OiFP

e havl torlesztff-

3.A támoga-tás't c&Bk e megjelölt célra lehet ?°lhBsználnx. Ha
e tanács a támogatás átutaláaá't követő 5 evea belül az-t al-
lapitjs meg, hogy igé.nylS a félrevezetésével áutott támoge-
táshoz, szt; egyosszegben, g jelen szei-zőöés aláirásátől gza'-
raltoU 5 %-OB kamat-tal eg;-tHt vieaza kell -'-éri-teni.

/.
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4. A tsaács s tamogetáa'ból ........ ,. Ft-ot ..............
azületead.o vállelt g^é.t-biekre valo te'tius"t'tel nyujtáa.
IgeüS'lí. k'Btelezi a-.^gat, hs o g^einie1 :! /g-.'er-mekel':/ ...>

., évea belttl nem sztil-etik meg, est es "ősszeget
a jelen SE. erzSdés eláírasátől számi'tott évi 8 % ^.gmata-

ivsl egyilt-t egycisszsgbea visBsafize'fci, A /háróm/ /tist/
év kezdS időpon-t.l.ít le'kásépitéBnél a Is^ágra vonatlcoz.Q

hsaználs-ttisvételi engedsly lciadágátol, lakásvásarlásnál
sz adasvé-teli szerzoá!@B aláiraaáne'Si: nep.iáíolj telekvá-

sárlásnal az sdásvé-teli azerzSdég elHÍiasánste napjától

kell számitsni. A leáára-i; B -terhesgE-g idfiaaakára meg-

hosazsb'bodik, he e teAességet o lejarelot követo 30 nepoa
tielul orvosi bizonyi-tvány igazolja.

3C

5. Gyermek megsBületésekén't; kell elfogadni sz 'örö'kbefogedáát
és B tiiroságuals: vegy hetoságnak a keavezményeze-tl; véraze-

rin'ti gye-rmekének a házt%i'"tá5l>B lceiülésérSl szolá hBtáro-
zatát. A gyermek élve aaU. le'tését, orokbefogedásat, hás-
.tartáaba keriiléaét s 'pés.sf-t . -nél a lelcáshoa ju'tashoz meg-
elSlegeze-t-t szociálpoli-tikai kedmsménn.yel kapcsolatoa
teljesitésael egyut't' kell ágaaolai, Qanels: azabalyai seerlnt

6. Ha sz igéuylff s tatiiogetás felhasználasável vásárol-t /éfsl-
.fce't't/, ingstlant s használat'Gavételi eügedély inegsáásái;,

ill, vásárlas esetén sz aáasvételi szerzodée sláirasa-t;
JC

köve-to 10 sven belül /a ko.loeöu visssafizetése elo-tt/

- elidegenitl, vagy x

- 3svára ko-to-fct ér-tékkülonboEettel raasils: lakásrB
elcseréli, köteles s támogStasl;, ill. a kölűsöa
há-trslékos Hsszegét eg.yBfiSiseg'oen viaszefize'tni.

x
Ez al51 kivétel, hs s lalcás't:

- ez egyeaeságbeli rokoaa, illetgleg az oTokbefogedott,
moatohs- és e nevel-t gyeraeke vagy oz orok'befogsdo, 8
mos'toha és s nevelSszulffje jevagp ^idegeni-ti el,
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házasaág megszünése esetéa a vagyonlcöaösség megszunte-
.tése érdelcétiea,. ille-boleg ha-tősági vagy birősági hstáro-

ze-t elepján idegeniti el,
- tsnéosi tiérlelciSsra oaeréli, el ég c osea-elalsáera megállapit-

ha-tá e lemondáa ese-tén járó térités osszege nogyolili e ta-

mogatás összegénél,
- szér-fc idegeni-tet-fce el, toogy épitéssel, illetíleg edás-vé-

tellel u.je'bb tiilajdonába lcerülS lakást szerezzea.

7. Az igényl5 hozzájárul ahhoz, iiogy e 'Cfffcésrs-íite'froieg-
-t;8Tt-^ff-hffSBttáÍBt-ba-Ba'e'b*--feSSSB-9S8t6B-ce-aii:a-epült

Spt(I5tT5~7~'7777r7rrr7^^^77-rig-l;ai-té-íáfoe-eB-eí?deg6-
ffttéHt-tNffÍms't-bejegyeasélET
fi^duQ^varsányj. 778 sz^ tul. ^la,Eoa^fel7ett 649 farsz. -u'beltertile. tl
1079 tf nagysagu lagatlanra 1995. julius Í-lg'tsi't'o iáSre"az**eÍ'.iá.e-
genítési tilalnat Íejegy'ezzék.

8. HB B szerzSdéstien foglaltelcat .az igénylo nem teláeaíti,

s tsnáca jogosult B szerzffdés-t felmondsni és sz al-tals
nyujto-t-t támogetást, ille-tve s kolcsön kn nem egyenli-
tett részé-t és hsvi 8 %-oa kamotát egySsszegben vlssza-

kovetelni, ennelt érdekéliea végrehaj-tasi el.járast lefoly-
tatui.

9. A jelen szerződésben foglaltekst az aláirők GZ eláirás
qepján kezdodo hetállyal magukra nézve lcötelezonelc élis-
merik.

?uaay.EU"sáay'. l??°;év. Bááus.. . .há. s. ..... nepáán.

A tanács képviseletétien:

l^^Z^
,ti^.

Igény1o; ,
Név; ^W^í^. &7<í^. ?^\
S^em. sz. .Wicotí. ^s~(.........
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