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Az  56/2010.  (II.11.)  Kt. sz. határozat melléklete 
 M E G Á L L A P O D Á S  

 
 mely létrejött egyrészről Szentendre Városi Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3., 

képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester) mint átadó (a továbbiakban: Átadó),  
 
másrészről a Magyarországi Baptista Egyház  (1068 Budapest, Benczúr u. 31., bejegyezve: Fővárosi 
Bíróság: 7.PK.63364/11 szám alatt, technikai száma: 0286, adószám: 19818513-2-42, KSH szám: 
19818513-9131-55101, képviseli: Mészáros Kornél főtitkár), mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 
között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételek szerint: 

 
1. Átadó kizárólagos tulajdonában van a Szentendre belterület 8634/71 hrsz.-ú 102417m2 

alapterületű, művelés alól kivett, közterület besorolású ingatlan. 
Átadó tulajdonjogát tehermentes tulajdoni lap másolattal igazolta. 
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás aláírását követő kettő héten belül 
az ingatlanügyi hatósághoz telekalakítás iránti kérelmet nyújt be és a jelen pontban körülírt 
ingatlanból a jelen szerződés mellékletét képező vázrajz szerint 10.000 m2 alapterületű, önálló 
ingatlant alakít ki.  
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiek szerint kialakított ingatlant külön, ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésre alkalmas tulajdonátadási megállapodás alapján a 2. pontban 
meghatározott célból térítésmentesen Átvevő kizárólagos tulajdonába adja. Felek rögzítik, 
hogy a tulajdonátadási megállapodást az önálló ingatlan létrejöttének jogerős ingatlan-
nyilvántartási bejegyzését követő 3 hónapon belül megkötik. 
Átadó szavatosságot vállal, hogy az átruházni kívánt ingatlan az átadáskor per-, teher-, igény- 
és szerződésen alapuló szolgalom alól mentes, továbbá azon harmadik személynek semmiféle 
joga nem áll fenn. 
Átadó ugyancsak szavatolja, hogy az ingatlanra vonatkozó köztartozás sem áll fenn. 
Átadó kijelenti, hogy az adóhatóságnál ingatlanügyleteire vonatkozóan az ÁFA hatálya alá 
nem jelentkezett be, ezért az ingatlanátadással kapcsolatosan ÁFA fizetési kötelezettség nem 
keletkezik. 
 

2. Átadó végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Átvevő a jelen szerződés 
1. pontjában megjelölt, Átvevő tulajdonába kerülő ingatlanra Átadó és Átvevő egyetértésével 
megtervezett épületegyüttest, az építési engedély iránti kérelemben, és az annak alapján 
kiadandó építési engedélyben foglaltaknak megfelelően felépítse. 
Az épületegyüttest háromcsoportos (75 férőhelyes) óvodaként, illetve többfunkciós közösségi 
épületegyüttesként kell megépíteni és üzemeltetni, melyben helyet kapnak művelődési, 
hitéleti, hitoktatási stb. célokat szolgáló helyiségek.  
Átvevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy az ingatlan tulajdonjogának 
megszerzését követően az épületegyüttesben az óvoda működtetésén és saját céljainak 
megvalósításán túl, az Átadó intézményeivel és gazdasági társaságaival együttműködve a 
város egészét szolgáló ökumenikus rendezvényeket, konferenciákat, találkozókat, szociális és 
karitatív segítségnyújtást, ifjúságvédelmi és nevelői tevékenységet, stb. is végez, az építményt 
a fentiekben meghatározott célokra hasznosítja, fenntartásáról és üzemeltetéséről saját 
költségén gondoskodik. 
Felek rögzítik, hogy Átvevő a jelen pontban meghatározott építmények közül elsőként az 
óvodát köteles felépíteni. Ez ugyanakkor nem zárja ki azt, hogy Átvevő az ingatlan együttes 
második részének bizonyos részmunkálatait (tervezés, engedélyeztetés, tereprendezés, 
ingatlanvédelem, földmunkák, alapozás, infrastruktúra, stb.) racionális és költségkímélő okok 
miatt ezzel egy időben, párhuzamosan végezze. 
Átvevő az óvodát oly módon köteles megépíteni, hogy az 
- az ingatlan önállóan megközelíthető részén, a többi épülettől elkülönülten épüljön fel, 
- önálló parkolóhelyekkel rendelkezzen, 
- szükség esetén az óvodának helyt adó telekrész az óvoda épületével és az ahhoz tartozó 
parkolóhelyekkel az egész ingatlanról leválasztható legyen. 



 2 

 
3. Átvevő kötelezettséget vállal, hogy az 1. pontban írtaknak megfelelően tulajdonába kerülő 

ingatlanra vonatkozó kizárólagos tulajdonjogának jogerős ingatlan-nyilvántartási bejegyzését 
követően legkésőbb 30 napon belül megkezdi a 2. pontban körülírt ingatlan-együttes 
tervezését. Átvevő vállalja, hogy az ingatlan-együttes tervpályázatának bíráló bizottságában 
Átadó polgármestere vagy annak delegáltja valamint Szentendre Város Főépítésze szavazati 
joggal részt vesz. 
 

4. Átadó kötelezettséget vállal, hogy az ingatlanátadás céljának megvalósítása érdekében 
Átvevővel együttműködik, adatszolgáltatással, szükség szerint szakmai konzultáció 
biztosításával elősegíti Átvevőnek az ingatlan beépítésére irányuló tevékenységét, a hatósági 
eljárások során szükségessé váló nyilatkozatokat kellő időben kiadja. 
 

5. Átvevő kötelezettséget vállal, hogy a tervezés megkezdését követően legkésőbb 8 hónapon 
belül a 2. pontban körülírt ingatlan-együttesre elkészíti az építészeti-műszaki 
tervdokumentációt és beterjeszti az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet az illetékes 
építésügyi hatósághoz.   
 

6. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az építési engedély jogerőre emelkedését követő két 
éven belül a beruházást megkezdi. 
Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen határidőn belül, de legkésőbb 2013. 
december 31-ig a beruházás kiviteleztetését nem kezdi meg, úgy a jelen szerződés tárgyát 
képező ingatlan tulajdonjogát per-, teher-, szolgalom-, feltétel- és igénymentesen, valamint 
térítésmentesen Átadó tulajdonába visszaadja, vagyis Felek az eredeti állapotot helyreállítják 
(továbbiakban: visszaruházás). Felek megállapodnak, hogy a fenti határidő Átvevő általi 
elmulasztását a jelen megállapodást követő tulajdonátadási megállapodásban bontó jogi 
feltételként határozzák meg. 
Felek megállapodnak, hogy a tulajdonátadási megállapodás megkötését megelőzően, valamint 
az ingatlan jelen pontban meghatározott visszaruházása esetén, a megállapodás tárgyát képező 
ingatlan átadáskori, illetve visszaruházáskori értékének megállapítására közösen kiválasztott 
értékbecslőt bíznak meg. Az értékbecslés költségeit Átvevő köteles megfizetni. 
Az ingatlan jelen pontban meghatározott visszaruházása esetén, amennyiben az ingatlan értéke 
az átadáskori értékhez képest Átvevő érdekkörében felmerült okból csökkent, úgy Átvevő 
megtéríteni köteles Átadó ebből eredő kárát. 
Az ingatlan jelen pontban meghatározott visszaruházása esetén, amennyiben az ingatlan értéke 
az átadáskori értékhez képest az Átvevő által eszközölt beruházások eredményeként nőtt, úgy 
Átadó ezen növekmény értékét megtéríteni köteles Átvevő részére. 
Felek megállapodnak, hogy a közösen kiválasztott értékbecslőnek adott megbízásban az 
értékbecslő feladata lesz, hogy az ingatlan értéke mellett határozza meg az ingatlan Átvevő 
érdekkörében felmerült értékcsökkenésének, illetve az ingatlan Átvevő által eszközölt 
beruházásainak eredményeként keletkező értéknövekményének összegét is.  
Felek megállapodnak, hogy jelen pontban foglalt kikötést az 1. pontban hivatkozott 
tulajdonátadási megállapodásban, annak lényeges elemeként rögzítik. 
 

7. Átvevő kötelezettséget vállal, hogy a beruházás megkezdését követően két éven belül 
beterjeszti a használatba vételi engedély iránti kérelmet az illetékes építésügyi hatósághoz.   
 
Átvevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a beruházás valamilyen előre nem látható ok 
miatt elhúzódik, úgy az építésügyi hatósági engedély érvényességének meghosszabbítása 
iránti kérelmének benyújtása előtt egyeztető tárgyalást kezdeményez Átadóval. 
 

8. Átvevő kötelezettséget vállal, hogy a 2. pontban körülírt ingatlan-együttesben létrehozott 
három csoportos óvodát a használatba vételi engedély kiadását követően legalább 20 éven 
keresztül működteti, amennyiben az állami finanszírozási rendszerben a jelenlegitől jelentősen 
eltérő olyan változás nem következik be, ami az üzemeltetést ellehetetleníti. Abban az 
esetben, ha ilyen drasztikus negatív változásokra kerülne sor, úgy Átvevő tárgyalásokat 
kezdeményez Átadóval a kölcsönösen előnyös megoldás érdekében. 
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9. Átadó képviselője jelen szerződés aláírására Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 56/2010. (II.11.) Kt. sz. határozata alapján jogosult. 
 
10. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodást az 1. pontban hivatkozott tulajdonátadási 

megállapodás előszerződésének tekintik és jelen okirat aláírásával egyidejűleg 
meghatalmazzák dr. Túri Edit ügyvédet (1137 Budapest, Ditrói Mór u. 3. II/7.) a jelen okirat 
megszerkesztésére és ellenjegyzésére 

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

 
Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 

 
Szentendre, 2010. február 15. 
 

 
 

……………………….......................……  …...................……………………………. 
Szentendre Város Önkormányzat             Magyarországi Baptista Egyház 
dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó Mészáros Kornél polgármester jegyző főtitkár   

Átadó Átvevő 
 
 
Ellenjegyzem: 
Kelt: ........................, ....... év ....................... hó .........nap  


