
 
 
 
Szám: 2-7/2009. 
 

 
 

K I V O N A T 
 

 
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 108/2009. (XI.27.) közgyűlési 
határozata a Tamási 1882/82 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes 
átvételéről szóló Megállapodás módosításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tamási 1882/82 

hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átadás-átvételéről szóló 2008. 
február 21-én létrejött Megállapodását a határozat 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a módosító megállapodás 
aláírására. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei 

főjegyzőt ezen határozatának, valamint a határozat 1. melléklete 
szerinti dokumentumnak Tamási Város Önkormányzata részére 
történő megküldésére. 

 
Felelős: az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés 

elnöke; 
a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina megyei 
főjegyző 

Határidő: azonnal 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke           megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 
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Megállapodás módosítás 
ingatlan térítésmentes átadás-átvételéről 

 
amely egyrészről Tamási Város Önkormányzata (7090 Tamási, Szabadság u. 46-
48., statisztikai szám: 15414595-8411-321-17), képviseletében: Ribányi József 
polgármester) mint átadó (a továbbiakban: Átadó), 
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat  (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13., statisztikai szám: 15414007-8411-321-17, képviseletében dr. Puskás Imre 
közgyűlési elnök) mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) között jött létre az alulírt 
helyeken és napokon, az alábbi feltételekkel: 
 

1. Felek a közöttük 2008. február 21. napjával, a Tamási 1882/82 hrsz.-ú 
ingatlan térítésmentes átadás-átvétele tárgyában létrejött Megállapodás 7. 
pontjának első bekezdését, valamint 8. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
7… 
- Átvevő jelen megállapodás aláírását követő 30 hónapon belül köteles részt 

venni azon pályázaton, amely a jelen megállapodás tárgyát képező ingatlanon 
egészségügyi-rehabilitációs beruházás megvalósítására ad lehetőséget; 

 
8. Amennyiben Átvevő a 7. ponban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget (a 

megállapodás aláírását követő 30 hónapon belül nem nyújt be pályázatot, a 
benyújtott pályázat nem nyer, eredményes pályázat esetén a pályázati döntést 
követő 18 hónapon belül nem kezdi meg a beruházás lebonyolítását), köteles 
a 2. pontban körülírt ingatlan tulajdonjogát az ingatlan eredeti állapotában 
Átadónak térítésmentesen visszaadni. 

 
2. Felek jelen megállapodás elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint a 

tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárásban a 
képviseletükre meghatalmazzák dr. Bartos Georgina jogtanácsost, aki a 
meghatalmazást e megállapodás ellenjegyzésével elfogadta. 

 
Jelen megállapodás-módosítást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
.../2009. (XI.27.) kgy. határozatával, Tamási Város Önkormányzati Képviselő-
testülete a .../2009. (........) számú határozatával elfogadta. 
 
Felek jelen 2 pontból álló megállapodás-módosítást, a jogkövetkezményekkel 
kapcsolatos teljes körű tájékoztatás és annak megértése után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Tamási, 2009.   Szekszárd, 2009. november 27. 
 
 
Tamási Város Önkormányzata nevében Tolna Megyei Önkormányzat nevében 
 Ribányi József  dr. Puskás Imre 
 polgármester  a Közgyűlés elöke 
 
Ellenjegyzem:  Ellenjegyzem: 
Tamási, 2009.   Szekszárd, 2009. november 27. 
 
 Gulyásné dr.Könye Katalin   dr. Bartos Georgina 
              aljegyző   jogtanácsos 


