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ELŐTERJESZTÉS 
Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról 

 

A Biatorbágy, Pátyi utca 22. szám alatt (Biatorbágy 1850, 1853 hsz.) található egy 

régi családi ház. 2014. december 22-én a családi házban jelentős károsodás történt, 

az épület egy része összedőlt. 

Az önkormányzat képviselői többször jártak a helyszínen, és statikai szakértői 

vélemény is készült. 

A szakvélemény alapján az épület életveszélyes, emberi tartózkodásra, használatra 

alkalmatlan. Az omlott részt és az utcai szakaszt el kell bontani, a pincét földel fel kell 

tölteni. 

Az ingatlan tulajdonosai részére a statikai vélemény megküldésre került (2015. 

január 27.), figyelmeztetve a bontásra. 

Később a Pest Megyei Kormányhivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala Építésügyi Hatósági Osztálya határozatban (2015. február 23.) 

egyetemlegesen kötelezte az ingatlan tulajdonosait a 45 napon belüli szakszerű 

bontásra. 

Az ingatlan tulajdonosai a mellékelt nyilatkozat alapján átadják/ajándékozzák az 

ingatlanukat Biatorbágy Város Önkormányzata részére, a bontási kötelezettségek 

átvállalása fejében. 

 

Biatorbágy, 2015. március 23. 

 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

Melléklet: 
- nem hiteles tulajdoni lapok, térképmásolat, nyilatkozat, statikai  szakértői vélemény, 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc  aljegyző 

  



 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015. (III. 26.) határozata 

Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1. a Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz.-ú (természetben Biatorbágy, Pátyi utca 22. 

szám) ingatlanokat ajándékozás jogcímen tulajdonba átveszi, 
2.  az ajándékozás az ingatlan bontásának önkormányzat részére történő 

átvállalása fejében történik, 
3. felhatalmazza a polgármestert az Ajándékozási Szerződés aláírására, a 

jegyzőt az ellenjegyzésére. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
 



INGATLAN AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS  
- TERVEZET -  

 
amely létrejött  
Név:  Mészáros Ferencné 
Születési név:  
Születési hely, idő: . 
Anyja neve:  
Lakcím:  
Személyi azonosító jel:  
Személyi igazolvány szám:  
Adóazonosító jel:  
és 
Név:  Bertók Sándor 
Születési név:  
Születési hely, idő: . 
Anyja neve:  
Lakcím:  
Személyi azonosító jel:  
Személyi igazolvány szám:  
Adóazonosító jel:  
és 
Név:  Bordás Istvánné 
Születési név:  
Születési hely, idő: . 
Anyja neve:  
Lakcím:  
Személyi azonosító jel:  
Személyi igazolvány szám:  
Adóazonosító jel:  
és 
Név:  Bertók László 
Születési név:  
Születési hely, idő: . 
Anyja neve:  
Lakcím:  
Személyi azonosító jel:  
Személyi igazolvány szám:  
Adóazonosító jel:  
és 
Név:  Bertók Tibor 
Születési név:  
Születési hely, idő: . 
Anyja neve:  
Lakcím:  
Személyi azonosító jel:  
Személyi igazolvány szám:  
Adóazonosító jel:  
és 
Név:  Bertók György 
Születési név:  
Születési hely, idő: . 
Anyja neve:  

Megjegyzés: Az Ajándékozók számossága miatt az aláírások 
nyomtatásban az irat túloldalán fognak megjelenni. 

 
„Ajándékozók” 

  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata  
Képviseli: Tarjáni István polgármester dr. 
Kovács András jegyző ellenjegyzésével 

Megajándékozott  
Ellenjegyzem, Biatorbágyon  2015. év …. hónap … napján: 
 

dr.Juhász Andrea Julianna ügyvéd 
Dr. Juhász Andrea Julianna Ügyvédi Iroda 

1113. Budapest, Bartók Béla út 87. 
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Lakcím:  
Személyi azonosító jel:  
Személyi igazolvány szám:  
Adóazonosító jel:  
és 
Név: Bertók Sándor 
Születési név:  
Születési hely, idő: . 
Anyja neve:  
Lakcím:  
Személyi azonosító jel:  
Személyi igazolvány szám:  
Adóazonosító jel: 
mint Ajándékozó - a továbbiakban Ajándékozó – 
valamint 
Név: Biatorbágy Város Önkormányzata 
Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 
Adószám: 15390008-2-13 
Törzsszáma: 390000 
Statisztikai számjel: 15390008751132113 
Képviselő: 
 Tarjáni István polgármester  

dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével 
mint Megajándékozott,  
- a továbbiakban Megajándékozott –  
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 
1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ajándékozók ….. arányú közös tulajdonát képezi a Budakörnyéki Járási 

Földhivatalnál a Biatorbágy Belterület 1850. hrsz. alatt felvett, természetben a 2051 Biatorbágy, Pátyi utca 
22. szám alatt fekvő „Kivett lakóház, udvar” megnevezésű 241 m2 alapterületű magán tulajdonú  ingatlan 
(„Ingatlan1”) valamint hogy az Ajándékozók ….. arányú közös tulajdonát képezi a Budakörnyéki Járási 
Földhivatalnál a Biatorbágy Belterület 1853. hrsz. alatt felvett, természetben a 2051 Biatorbágyon fekvő 
„Kivett beépítetlen terület” megnevezésű 557 m2 alapterületű magán tulajdonú  ingatlan („Ingatlan2”) 
 
Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megajándékozott által 2015. március 23. napján a Takarnet rendszeren 
keresztül beszerzett tulajdoni lap másolatok tanúsága szerint az Ingatlan’ és az Ingatlan2 tulajdoni lapján 
elintézetlen széljegy nem szerepel, terhek nem szerepelnek. 
 
 

2.) Az Ajándékozók a jelen szerződés 1. pontjában körülírt Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanokat a 
Megajándékozottnak ajándékozzák. A Megajándékozott a Biatorbágy Város Önkormányzatának  Képviselő-
testülete …./…... (…….) önkormányzati határozatával az ajándékot elfogadja. 
  
A Szerződő Felek az Ingatlan1 tehermentes értékét közös egyetértésben ……,- Ft (azaz …… forint) 
értékben, míg az Ingatlan2 tehermentes értékét közös egyetértésben ……,- Ft (azaz …… forint) értékben 
határozzák meg. 

 
3.) Az Ingatlan1 és az Ingatlan2.  a Megajándékozottra a mai napon száll át. A Megajándékozott a tulajdonjog 

átszállásával viseli az Ingatlanok terheit és szedi annak hasznait.  
 
4.) Valamennyi Ajándékozó a jelen szerződés aláírásával végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a jelen szerződés 1.) pontjában megjelölt Ingatlan1 és Ingatlan2  vonatkozásában a 
Megjegyzés: Az Ajándékozók számossága miatt az aláírások 
nyomtatásban az irat túloldalán fognak megjelenni. 

 
„Ajándékozók” 

  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata  
Képviseli: Tarjáni István polgármester dr. 
Kovács András jegyző ellenjegyzésével 

Megajándékozott  
Ellenjegyzem, Biatorbágyon  2015. év …. hónap … napján: 
 

dr.Juhász Andrea Julianna ügyvéd 
Dr. Juhász Andrea Julianna Ügyvédi Iroda 

1113. Budapest, Bartók Béla út 87. 
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Megajándékozott 1/1 arányú kizárólagos tulajdonjoga ajándékozás jogcímén az ingatlan-nyilvántartásban 
átvezetésre kerüljön. 

 
5.) Ajándékozók szavatolnak azért, hogy az 1. pontban rögzített és jelen szerződéssel elajándékozott Ingatlanok 

per-, teher-, és igénymentesek, továbbá azért, hogy azt az egyes adók módjára behajtható egyéb tartozás sem 
terheli, valamint harmadik személynek nincs olyan joga az ingatlanon, mely a Megajándékozott 
tulajdonszerzését vagy birtokba lépését akadályozná. E tárgykörben a Szerződő Felek rögzítik, hogy az 
Ingatlan1 vonatkozásában jogerős bontási kötelezés áll fenn, melyről a Megajándékozott tudomással bír, és 
nyilatkozik, hogy az ajándékot ennek ismeretében fogadja el, és az Ajándékozókkal szemben ebből eredően 
semmilyen követelést nem támaszt sem most, sem a jövőben, a bontási munkálatokat saját maga elvégzi. 

 
6.) Szerződő Felek az eljáró jogi képviselő tájékoztatását az adó- és illetékfizetési kötelezettségükről 

meghallgatták, és azt tudomásul vették. A jelen szerződés megkötésével és a tulajdonjog bejegyzésével 
kapcsolatos költségek a Megajándékozottat terhelik.  
Az eljáró ügyvéd tájékoztatja a Megajándékozottat, hogy a személyes illetékmentességére az 1990. évi 
XCIII. törvény 5.§ szabályai szerint hivatkozhat. 

 
7.) Az Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: „Ptfmt.”) - alapján azonosítási 
kötelezettség terheli a Szerződő Felek, illetve képviselőik adatai vonatkozásában. Felek adatai a Ptfmt. 
rendelkezései alapján jelen szerződésben illetve külön feljegyzésben kerülnek rögzítésre, a Felek 
adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság igazolására a Ptfmt. szabályai szerint alkalmas 
okirat bemutatása alapján. 

 
8.) Szerződő Felek a jelen megállapodás elkészítésével és ellenjegyzésével Dr. Juhász Andrea Julianna ügyvédet 

(Dr. Juhász Andrea Julianna Ügyvédi Iroda, 1113 Budapest, XI. , Bartók Béla út 87. IV./3.) hatalmazzák és 
bízzák meg.  
Szerződő Felek meghatalmazzák, illetve megbízzák Dr. Juhász Andrea Julianna ügyvédet (Iroda: 1113 
Budapest, Bartók Béla út 87. IV./3.) továbbá arra, hogy ezen megállapodással kapcsolatos földhivatali 
eljárásban őket képviselje.  
A meghatalmazott ügyvéd helyettesítésére az ügyvéd valamennyi alkalmazott ügyvédje és ügyvédjelöltje 
jogosult. 
Az eljáró ügyvéd meghatalmazása a Szerződő Felek részére szóló és címzett földhivatali határozatok, 
döntések postai úton történő átvételére nem terjed ki, Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával 
nyilatkoznak, hogy a részükre szóló, a kérelemnek helyt adó határozatok, döntések postai úton történő 
átvételére az eljáró ügyvéd nem jogosult. 
Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy a bejegyzés alapjául szolgáló, eredeti 
aláírással ellátott okiratoknak és az ingatlan-nyilvántartási döntésnek az eljáró jogi képviselőhöz való 
megküldésével egyidejűleg a döntések egy-egy példányát saját kezeikhez kérik kézbesíteni, és kérik a 
földhivatalt, hogy a jelen szerződésben megadott címeikre postázzák azokat. 
 

9.) A szerződő felek nyilatkoznak, hogy a szerződés megkötésének törvényi akadálya nincs, cselekvőképességük 
teljes, valamennyi Ajándékozó magyar állampolgár és a Megajándékozott magyarországi település helyi 
önkormányzata. 

10.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadók. 
 
Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen 10 pontból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, kényszer és fenyegetés nélkül, szabad akaratukból, jóváhagyólag írták 
alá. 
Kelt Biatorbágyon 2015. … hónap ….. napján. 

Megjegyzés: Az Ajándékozók számossága miatt az aláírások 
nyomtatásban az irat túloldalán fognak megjelenni. 

 
„Ajándékozók” 

  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata  
Képviseli: Tarjáni István polgármester dr. 
Kovács András jegyző ellenjegyzésével 

Megajándékozott  
Ellenjegyzem, Biatorbágyon  2015. év …. hónap … napján: 
 

dr.Juhász Andrea Julianna ügyvéd 
Dr. Juhász Andrea Julianna Ügyvédi Iroda 

1113. Budapest, Bartók Béla út 87. 
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