
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  8/Z/2010

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március
23-án megtartott rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a 604/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan településrendezési
szerződés valamint bérleti szerződés megkötésére a Promontorbor Szőlő és
Borgazdasági ZRt.-vel és adásvétellel vegyes csereszerződés megkötésére Jurkovits
Miklóssal

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete   13 igen szavazattal 3
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

123/2010.(III.23.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Jurkovits Miklós 2011 Budakalász, Magyar u. 12. szám alatti lakossal a
budakalászi 604/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadára ill. a budakalászi
2425 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó, a határozat mellékleteként csatolt
adásvétellel vegyes csereszerződést köt. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A jogügyletre
vonatkozó költségek fedezetét max. 5.500.000 Ft összeget az
Önkormányzat a 2010 éves költségvetés 5 sz. mellékletének 3. sora, míg
a további maximum 2.000.000 Ft-ot a 2425 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó
visszterhes vagyonátruházási illeték, mint értékkülönbözet fedezetét az 1.
sorának terhére biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,      dr. Molnár Éva s. k.,
 polgármester                  jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné



Melléklet csatolva.

ADÁSVÉTELLEL VEGYES CSERE SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről Jurkovits Miklós (születési neve: Jurkovits Miklós, született: Budakalász, 1944.
augusztus 25., anyja születési neve: Haller Magdolna, személyi azonosító jele:
1-440825-2095, adószáma….) 2011 Budakalász, Magyar u. 12. szám alatti lakos,
másrészről Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., adószáma:
15393661-2-13, képviseletében: Parlagi Endre polgármester) között, az alulírott napon és
helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A szentendrei ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a Promontor Bor Szőlő és Borgazdasági
Zrt. 1/1 arányú tulajdonát képezi a budakalászi 604/1 hrsz-ú, 1.1688 m2 nagyságú, kivett
lakóház, udvar és gazdasági épület és üzemi épület megnevezésű, mely ingatlan természetben
2011 Budakalász, Pomázi út 2. szám alatt található. Ezen ingatlan …. m2 nagyságú részének
tulajdonjogát, amely … tulajdoni aránynak felel meg, az eladó ingatlan-nyilvántartáson kívül,
elbirtoklás jogcímén megszerezte. Az elbirtoklás megállapítása iránti per a Pest Megyei
Bíróságon 23.P.23.775/2009. szám alatt folyamatban van. A szerződő felek jelen szerződést a
Ptk. 128. §-a alapján azzal a felfüggesztő feltétellel kötik meg, hogy a szerződés hatálya a Pest
Megyei Bíróság elbirtoklást megállapító ítéletének vagy az ítélettel azonos hatályú végzésének
jogerőre emelkedése napján áll be. 

2. A szentendrei ingatlan-nyilvántartás adatai szerint Budakalász Város Önkormányzata 1/1
arányú tulajdonát képezi a budakalászi 2425 hrsz-ú, 465 m2 nagyságú, lakóház, udvar és
gazdasági épület megnevezésű, helyi jelentőségű védett terület, mely ingatlan természetben
2011 Budakalász, Budai út 25. szám alatt található.

3. Az eladó eladja a vevő pedig megveszi az 1 pontban körülírt ingatlannak az eladó által
elbirtoklás jogcímén megszerzett ….. tulajdoni hányadát, amely …. m2 nagyságú területnek
felel meg. Az adásvétel tárgyát képező tulajdoni hányadnak megfelelő területet a felek
természetben pontosan kijelölték. 
4. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. és 2. pontban pontosan megjelölt ingatlanok
tulajdonjogát, a megtekintett állapotban, a jelen szerződéssel egymásnak kölcsönösen
elcserélik.
Ennek megfelelően az 1. pont alatt megjelölt ingatlan .... részének tulajdonjogát Budakalász
Város Önkormányzata, a 2. pont alatt megjelölt ingatlan tulajdonjogát pedig 1/1 arányban
Jurkovits Miklós szerzi meg. 
5. A felek az 1. pontban megjelölt ingatlanhányad értékét kölcsönösen 56.360.000.-Ft azaz
………. Forint, 2. pontban megjelölt ingatlan értékét kölcsönösen 45.900.000.-Ft összegben
határozzák meg. Az érték különbözet kiegyenlítése érdekében Budakalász Város
Önkormányzata a 2. pontban megjelölt ingatlanon 4,5 MFt értékű felújítást elvégeztet az
ingatlan birtokba adásának napjáig. Budakalász Város Önkormányzata további
értékkülönbözet megfizetése jogcímén 1.000.000.- Ft azaz Egymillió Ft vételárat megfizet



Jurkovits Miklós részére az ingatlan birtokba adásának napján. Budakalász Város
Önkormányzat átvállalja továbbá Jurkovits Miklós részére megállapított visszterhes
vagyonátruházási illeték megfizetését, legfeljebb 2.000.000.- Ft összegig. A szerződő felek a
jelen pont szerinti értékkülönbözet elszámolásával valamennyi a cserével összefüggő
követelésüket kiegyenlítettnek ismerik el és kijelentik, hogy ezen jogügylet kapcsán
egymással szemben semminemű követelésük nincs.
6. A felek a kölcsönösen átruházott ingatlanok per- és igénymentességért szavatolnak. A
szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy a csere tárgyát képező mindkét ingatlant a
tulajdonos bérbeadás útján hasznosítja. Jurkovits Miklós tudomásul veszi, hogy a 2. pontban
megjelölt ingatlanon található 24 m2 helyiség tekintetében határozott időre szóló bérleti
szerződés van érvényben. Tudomásul veszi, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével
a bérleti szerződés változatlan formában fennmarad. A bérleti szerződés ezen csereszerződés
1. számú melléklete. 
7. A szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy az elcserélt ingatlanok birtokba adásának,
illetve birtokba vételének napja a 2. pontban megjelölt ingatlanon elvégzett felújítások
befejezésének napja. Budakalász Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.
pontban megjelölt ingatlan felújítását jelen csereszerződés hatálybalépését követő 15 napon
belül megkezdi, és legkésőbb augusztus 01. napjáig befejezi. Felek ezen naptól kezdődően
viselik a megszerzett ingatlan terheit és szedik hasznait.
8. A felek a jelen szerződés aláírásával kölcsönös és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják
ahhoz, hogy a budakalászi 604/1 hrsz-ú ingatlan …. tulajdoni hányadára Budakalász Város
Önkormányzata tulajdonjogát adásvétellel vegyes csere jogcímén, a budakalászi 2425 hrsz-ú
ingatlanra Jurkovits Miklós 1/1 arányú tulajdonjogát csere jogcímén bejegyeztessék.

9. Az Önkormányzat kijelenti, hogy magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, akit a
polgármester korlátozás nélkül jogosult képviselni, Jurkovits Miklós pedig magyar
állampolgár, akinek tulajdonszerzését jogszabály nem korlátozza. 

10. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés elkészítésével felmerülő költségeket
az Önkormányzat viseli, beleértve a Budakalász 2425 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó visszterhes
vagyonátruházási illetéket, legfeljebb 2.000.000.- Ft összeg mértékéig az ezt meghaladó
esetleges illetékfizetési kötelezettség Jurkovits Miklóst terheli. Felek megbízzák a Viszlói
Ügyvédi Irodát (ügyintéző: Dr. Viszlói Tamás ügyvéd, Postacím: 2101 Gödöllő, Pf.: 14), hogy
az ingatlan-nyilvántartásban történő tulajdonjog változás átvezetése tárgyában az illetékes
Földhivatalnál eljárjon. A szerződő felek ezen szerződés aláírásával hozzájárulnak
ahhoz, hogy a bemutatott személyi okmányaikról az Ügyvédi Iroda másolatot
készítsen. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen csereszerződést egyben ügyvédi
tényvázlatnak is tekintik.

11. A jelen csereszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései
az irányadók.

Jelen szerződés 8 (nyolc) példányban készült, melyet a felek az ellenjegyző ügyvéd
felhívására annak aláírása előtt elolvasták, és egyetértő közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt az okiratot ellenjegyző ügyvéd előtt
jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Budakalász, 2010. február     napján



………………………………….                           …………………………………….
Budakalász Város Önkormányzata                                    Jurkovits Miklós
      képv.: Parlagi Endre     
           polgármester


