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MEGÁLLAPODÁS 

bérlő kijelölési jogról terhelt ingatlanok bérlő kijelölési jogának megszüntetéséről 

 

- TERVEZET    - 

 

 

amely létrejött egyrészről a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság (székhelye: 

9024 Győr, Szent Imre u. 2-4., törzskönyvi nyilvántartási szám: 720773, statisztikai számjele: 

15720773-8424-312-08), képviseli dr. Urbán Zoltán László r. dandártábornok, rendőrségi 

főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány, mint átadó (a továbbiakban: Átadó), 

 

másrészről Jánossomorja Város Önkormányzata (székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság 

utca 39., törzskönyvi azonosító szám: 727936, statisztikai számjele: 15727938-8411-321-08, 

adószám: 15727938-2-08, képviseli: Lőrincz György polgármester, mint átvevő (a 

továbbiakban: Átvevő),  

 

a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek között az alább megjelölt helyen és időpontban, a 

következő feltételekkel: 

 

I. 

A Megállapodás előzményei 

 

1. A Szerződő Felek a Megállapodás előzményeként rögzítik, hogy az Átvevő 2021. június 9. 

napján a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysághoz intézett kérelemben 

kezdeményezte a 9242 Jánossomorja, Dózsa György utca 28. szám (1736/1 helyrajzi szám) 

alatt álló önkormányzati tulajdonban lévő, A, B, C lakások bérlőkijelölési jogának a 

megszüntetését tekintettel arra, hogy a bent élő, szolgálati kötelékkel rendelkező bérlők 

vételi szándékot nyújtottak be. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 

fellebbviteli szerve, az Országos Rendőr-főkapitányság ……. iktatószámú nyilatkozatában 

hozzájárult ahhoz, hogy az Átadó 2 darab önkormányzati tulajdonú, bérlőkijelölési jogát 

visszterhes megállapodás útján megszüntesse, a két szolgálati kötelékkel rendelkezőnek 

értékesítse. Az üresen álló harmadik, önkormányzati tulajdonú lakáshoz hozzájárulását e 

nyilatkozatban nem adta meg. 
 

2. E Megállapodás az 1. pontban jelzett döntésben foglaltak kölcsönös elfogadásával kerül 

megkötésre a Szerződő Felek között.  

 

3. A Megállapodás aláírására az Átadó képviselőjét az Országos Rendőr-főkapitányság, az 

Átvevő képviselőjét Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2020. 

(X.21.) Kt. határozata hatalmazza fel.  
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II. 

A jogmegszüntetéssel érintett ingatlanok 

 

4. E Megállapodás elválaszthatatlan részét képező, az 1. számú mellékletben felsorolt, ott 

szereplő természetes címmel megjelölt lakásingatlanok (a továbbiakban: lakások) az 

önkormányzat tulajdonában állnak, azokra a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-

főkapitányság, ill. fellebbviteli szerve az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: 

ORFK) bérlőkijelölési joggal rendelkezik. Az Átadó a lakásokon fennálló, a Rendőr-

főkapitányságot megillető bérlőkijelölési jogról lemond, és ezzel egyidejűleg az Átvevő a 

lakások szabad és korlátozásmentes bérlőkijelölési jogát megszerzi (a továbbiakban: 

jogengedés). 
 

5. A Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy a jogengedésre ellenérték megfizetése 

mellett kerül sor.  
 

III. 

A Megállapodás tárgya 

 

6. A Szerződő Felek a jogengedés ellenértékét az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak 

önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 43. § (3) bekezdésére 

figyelemmel a lakások önkormányzati rendelet szerinti elidegenítési vételárának 50%-ában, 

azaz ötven százalékában állapítják meg (a továbbiakban: ellenérték).  

 

7. Az Átadó tudással bír arról, hogy a vételár kialakítására vonatkozóan Jánossomorja Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 

helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

szabályokról szóló 14/2017. (VII. 17.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadóak.  

 

8. Az Átvevő vállalja, hogy az ellenértéket a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-

főkapitányságnak vagy mindenkori jogutódjának fizeti meg. 

 

IV. 

A jogengedés ellenértékének meghatározása és megfizetése 

 

9.  Az Átvevő az ellenértéket a lakások elidegenítését követően fizeti meg. Az Átadó a lakások      

elidegenítése előtt az ellenértékre igényt nem formál, arra követelést nem nyújt be. A lakások 

értékesítéséről és annak idejéről kizárólag Átvevő dönt, jelen Megállapodás Átvevőt a 

lakások értékesítésére nem kötelezi.  

 

10. Az Átvevő köteles a lakások elidegenítéséről az adásvételi szerződés megkötésétől 

számított 15 napon belül az Átadót tájékoztatni. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az 

elidegenített lakás pontos címére és a vételárra, továbbá az adásvételi szerződés 

megküldésére.  

 

11. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az ellenértékről a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-

főkapitányság számlát állít ki. Az Átvevő az ellenértéket a számla kézhezvételétől 

számított 30 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság Magyar 
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Államkincstárnál vezetett ………………………….-……………………. számú „-

…………………………..” számlájára köteles átutalni.  

 

12. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy ha az ellenérték megfizetését a 9. pont szerinti határidőn 

belül nem teljesíti, az ellenértéken túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat megfizetésére is köteles. 

 

V. 

Záró rendelkezések 

 

 

13. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Lr., a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, az 1993. évi LXXVIII. törvény, továbbá a nemzeti vagyonra 

vonatkozó jogszabályok, illetve a helyi önkormányzati rendelet szabályai az irányadóak.  

 

14. E megállapodás összesen …. példányban készült, példányonként …. lapból, továbbá a 

hozzá tartozó 1. számú mellékletből áll.  

 

 
 

Győr, 2022.                 hó         nap Jánossomorja, 2022.             hó         nap 

  

  

  

  

Átadó Átvevő 

p.h. p.h. 

 

 

 

 


