
Szám: 2-3/2011. 
K I V O N A T 

 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. május 31-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 64/2011. (V. 31.) közgyűlési 
határozata a Tamási 1882/82 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes 
visszaadására: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tamási 

1882/82 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átadás-átvételéről 
szóló, 2008. február 21-én létrejött, továbbá 2009. 
november 27-én módosított Megállapodás 8. pontjára 
hivatkozva az érintett ingatlan tulajdon jogát térítés-
mentesen visszaadja Tamási Város Önkormányzatának. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozati javasat 
Mellékletét képező Megállapodás aláírására. 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Megyei 
Főjegyzőt jelen határozatának, valamint a határozat 1. 
melléklete szerinti dokumentumnak Tamási Város 
Önkormányzata részére történő megküldésére. 

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Megyei 
Főjegyzőt, hogy a tulajdonváltozással összefüggő 
vagyonváltozás számviteli feljegyzéséről, továbbá a 
vagyonrendeletben történő átvezetéséről gondoskodjon.  

 
Felelős: - az 1., 2. pont tekintetében 

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke; 
 - a 3., 4. pont tekintetében 

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző. 
 

Határidő: 1., 2. pont tekintetében azonnal, a 3.pont esetén 
értelem szerű, a 4. pont esetén a földhivatali 
bejegyzés megtörténtét követő soros közgyűlés 
időpontja.  

 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia 



Határozat 1. sz. Melléklete 

 
MEGÁLLAPODÁS 

tulajdonjog törlésére és eredeti állapot helyreállítására 
                                                                      (tervezet) 
 
amely létrejött egyrészről  
Tamási Város Önkormányzata (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., statisztikai száma:15414595-
8411-321-17, adószáma: 15414595-2-17, képviseli: Ribányi József polgármester), 
 
másrészről 
Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., statisztikai száma: 
15733287-8411-321-17, adószáma: 15414007-2-17, képviseli: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés Elnöke), 
– együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek 
szerint: 
 

1. Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2008. február 22. napján megállapodás jött 
létre (továbbiakban: Megállapodás) – amelyet 2009. december 7. napján módosítottak – a 
tamási 1882/82. hrsz. alatti, 1.7532 m2 beépítetlen terület művelési ágú ingatlannak a Tolna 
Megyei Önkormányzat részére térítésmentesen történő átadásáról.  
A Megállapodás 7. pontjában a Tolna Megyei Önkormányzat vállalta, hogy az ingatlanon 
egészségügyi beruházást valósít meg 30 hónapon belül az ott meghatározott feltételek szerint. 
A Megállapodás 8. pontja értelmében, amennyiben a 7. pontban foglalt kötelezettségek nem 
valósulnak meg, úgy köteles az ingatlan tulajdonjogát az ingatlan eredeti állapotában Tamási 
Város Önkormányzatának térítésmentesen visszaadni. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonjoga bejegyzésre került, azonban a Megállapodásban 

foglalt kötelezettségek a megadott határidőn belül, azaz 2010. augusztus 22. napjáig nem 
teljesültek. A Tolna Megyei Önkormányzat a tamási 1882/82 hrsz-u ingatlanon fennálló 
tulajdonjogát az ingatlan eredeti állapotában Tamási Város Önkormányzatának térítésmentesen 
jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg visszaadja, tulajdonjogának törléséhez hozzájárul.  
Átvevő tudomással bír a 31152/2010.03.29. sz. határozat szerinti, az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett, az  érintett ingatlant terhelő vezetékjogról.  
A Tolna Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy az ingatlan szerzésével kapcsolatban általános 
forgalmi adó levonási jog nem illette meg, ezért az átadást ÁFA fizetési kötelezettség nem 
terheli. 
 

3. Felek kérelemmel fordulnak a Tamási Körzeti Földhivatalhoz, hogy a tamási 1882/82 hrsz. 
alatti ingatlan vonatkozásában a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonjogát – eredeti állapot 
helyreállítása címen – az ingatlan-nyilvántartásból törölje és Tamási Város Önkormányzat 
tulajdonjogát bejegyezze.  

 
4. Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük jogszabály által nem korlátozott. 

 
5. Felek meghatalmazzák dr. Vanya-Szabó Ágnes, Tamási Város Önkormányzatának 

jogtanácsosát jelen megállapodás elkészítésével, ellenjegyzésével és a Tamási Körzeti 
Földhivatal előtti eljárással és képviselettel. A tulajdonváltozással összefüggő eljárási 
költségek Tamási Város Önkormányzatát terhelik.    

 
Felek a megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírják.  
 
 
Tamási, 2011…………………   Szekszárd, 2011. ……………………….. 
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        Tamási Város Önkormányzata                  Tolna Megyei Önkormányzat 
     Képv.: Ribányi József polgármester     Képv.: Dr. Puskás Imre közgyűlési elnök 
 
 
Ellenjegyzem: 
 
Tamási, 2011…………………   Szekszárd, 2011. ……………………….. 
 
 
              

dr. Vanya-Szabó Ágnes                dr. Bartos Georgina 
 aljegyző         megyei főjegyző 

 
 
 
 
 
Jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem: 
Tamási, 2011……………………… 
 
 
Dr. Vanya-Szabó Ágnes, jogtanácsos 
igazolvány száma: 12059 
bejegyezve a  Tolna Megyei Bíróság által a 160/2010.  szám alatt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	A Tolna Megyei Közgyűlés 64/2011. (V. 31.) közgyűlési határozata a Tamási 1882/82 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes visszaadására
	1. sz. melléklet: megállapodás tulajdonjog törlésére és eredeti állapot helyreállítására (tervezet)

