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M E G Á L L A P O D Á S 
 

amely létrejött egyréről a Bonyhád Város Önkormányzata (székhely: 7150 Bonyhád, Szé-

chenyi tér 12., adószám: 15733517-2-17, statisztikai száma: 15733517-8411-321-17, törzs-

száma: 15733517, képviseli: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi polgármester), mint a használatba 

adó ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban Tulajdonos), 

 

másrészről a T-CLAMP 1998 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7150 Bonyhád, 

hrsz. 02/81., Cg.: 17-09-010479, adószám: 25089352-2-17, statisztikai számjel: 25089352-

2562-113-17, képviseli: Sömjén Gábor ügyvezető) mint használati jogot alapító jogosult (a 

továbbiakban Használó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Szerződő felek egyezően előadják, hogy Bonyhád Város Önkormányzata kizárólagos 1/1 

arányú tulajdonában áll a Bonyhád külterület 02/89 hrsz-ú, 9955 m
2
 területű, kivett ipar-

terület megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). Az okiratot szerkesztő ügyvéd tá-

jékoztatja a szerződő feleket, hogy az ingatlanra vonatkozóan lehívott nem hiteles 

tulajdonilap-másolat tanúsága szerint a fenti adatok az ingatlan-nyilvántartási adatokkal 

megegyeznek. A tulajdonilap-másolaton elintézetlen széljegy nincs. 

 

2. Szerződő felek egyezően előadják, hogy az 1. pontban részletesen megjelölt ingatlan a 

Használó számára beruházási célterület. Tulajdonos a BONYCOM Közüzemi Nonprofit 

Kft. által a TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00006 számú Területi Operatív Program keretében el-

nyert a „Völgység Ipari Park bővítési lehetőségeinek megteremtése” tárgyú pályázat kere-

tében az 1. pontban részletesen megjelölt ingatlant Használó részére biztosítja. 

 

3. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződést nem bontják fel a 2. pontban megha-

tározott projekt fenntartási ideje alatt, amely a projekt pénzügyi zárását követő legalább 5 

év.  

 

4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Használót és kapcsolt vállalkozásait az 1. 

pontban körülírt Ingatlannak az egészére, azaz 9955 m
2
 nagyságú területre határozatlan 

időre használati jog illeti meg. Ennek keretében Használó az Ingatlan egészét birtokolhatja, 

használhatja, hasznait szedheti, melyhez a Tulajdonos jelen szerződés aláírásával kifejezet-

ten hozzájárul. Használó kapcsolt vállalkozásait az ingatlanon a használat joga Tulajdonos 

előzetes tájékoztatásával és hozzájárulásával illeti meg. 

 

5. A Felek megállapodnak abban, hogy e szerződés alapján a használati jog alapítása visszter-

hesen, 2.850.833 Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázötvenezer-nyolcszázharminchárom forint 

ellenérték fejében történik. 

A TREITZ és TÁRSA Bt. az ellenértéket a Tulajdonos OTP Bank Nyrt-nél vezetett 

11746036-20026903-00000000 számú számlájára már megfizette Tulajdonos kiállított 

számlája alapján, mely ellenértékbe benne foglaltatott a jelenleg alapításra kerülő használa-

ti jog ellenértéke is, mivel a T-CLAMP 1998 Kft. és a TREITZ és TÁRSA Bt. (jogutód: 

TREITZ Kft.) azonos tulajdonosi körrel rendelkezik, így mindkét társaság részére ugyan-

azon cél elérésére szolgáló beruházási célterületnek minősül az 1. pontban megjelölt ingat-
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lan, mely cél elérése érdekében van szükség a jelen szerződésben részletezett használati jog 

alapítására. 

 

Az összeg bankszámlán történő jóváírását a jelenlévő Tulajdonos a szerződés aláírásával 

ismételten elismeri, igazolja és nyugtázza. 

 

6. A Tulajdonos kijelenti, hogy az Ingatlan per-, teher- és igénymentes, - az ingatlan-

nyilvántartásban feltűntetetteken kívül - és azt semminemű köztartozás nem terheli. Tulaj-

donos szavatosságot vállal továbbá arra, hogy harmadik személynek az ingatlanon nem áll 

fenn - az ingatlan-nyilvántartáson kívül - olyan jogosultsága, amely a Használót az ingatlan 

birtoklásában, használatában akadályozza, illetve korlátozza, valamint nem áll fenn olyan 

jogosultság, melyből a birtokbaadást megelőző időszakból származóan Használónak bár-

mely jogcímen fizetési kötelezettsége keletkeznék. Tulajdonos önállóan és kizárólagosan 

jogosult rendelkezni az ingatlannal.  

Tulajdonos büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ingatlanra vonatkozóan 

más személlyel ezen ügyletkötést megelőzően nem kötött sem szerződést, sem előszerző-

dést, ezen ügylet hatályát nem érinti sem szerződésen, sem törvényen alapuló elővásárlási-, 

valamint vételi jogi jogosultság. 

 

Szerződő felek tudomással bírnak róla, hogy az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan vo-

natkozásában a tulajdoni lap III. rész 2. pont alatt a TREITZ és TÁRSA 

FÉMTÖMEGCIKKGYÁRTÓ Bt. javára (törzsszám: 20215237, székhely: 7695 Ófalu, Rá-

kóczi u. 14.) használat joga van bejegyezve az ingatlan egész területére, mely használati 

jog nem akadálya a jelen használati jog alapításának. (Bejegyző határozat: 

35737/2021.09.03.) 

 

7. A Tulajdonos és a Használó a használat joga létesítéséhez szükséges birtokátruházásban 

megállapodnak. A Tulajdonos a 1. pontban meghatározott ingatlan birtokát a szerződéskö-

tés napján, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Használóra átruházza, aki et-

től a naptól gyakorolja a használatból eredő jogosultságait és viseli a kötelezettségeket, így 

különösen a fenntartással járó költségeket. A Használó köteles a 1. pontban meghatározott 

ingatlant rendeltetésszerűen használni, megtéríteni minden olyan kárt a Tulajdonosnak, 

amely a nem rendeltetésszerű használatból ered. 

 

8. Szerződő felek megállapodnak, hogy Használó az 1. pontban megjelölt ingatlanon beruhá-

zás keretében jogosult egy vagy több ipari csarnokot, azaz felépítmény(eke)t létrehozni, az-

zal, hogy a felépítmény(ek) terveit a Tulajdonosnak jóvá kell hagynia. A jóváhagyás kizá-

rólag a felépítmény(ek) elhelyezkedésére vonatkozik. Amennyiben a felépítmény(ek) vis 

maior, vagy biztosítási káresemény folytán bármely okból megsemmisülnének, úgy a meg-

semmisülést követő 3 éven belül a megsemmisült épület(ek) ingatlan-nyilvántartás szerinti 

tulajdonosa jogosult újjáépíteni az épülete(ke)t és arra használatbavételi engedély iránti ké-

relmet benyújtani, anélkül, hogy a jelen szerződéssel alapított használati jog megszűnne. 

Szerződő felek megállapodnak, hogy Használó, illetve a felépítmény(ek) mindenkori tulaj-

donosa a használati jog fennállása alatt az épület(ek) karbantartására, szükséges felújítási 

munkálatainak ellátására kötelesek. 

 



3 

 

 
 

………..……………………  ………..…………………… ………..…………………… 

Bonyhád Város Önkormányzata  T-CLAMP 1998 Kft.  dr. Ömböli Orsolya 

Tulajdonos    Használó   ügyvéd 

képv.: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi képv.: Sömjén Gábor  KASZ: 36079602 

polgármester    ügyvezető 

9. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Tulajdonos és Használó együttesen köteles az elké-

szült ipari csarnok(ok), felépítmény(ek) épületfeltűntetés keretében történő ingatlan-

nyilvántartási eljárását megindítani az illetékes Földhivatali Osztály előtt, mely kapcsán az 

elkészült létesítmény(ek)re, azokat illető földhasználati jogot kötelesek bejegyeztetni. 

 

10. Jelen szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő költségek a Használót terhelik. 

 

11. A Tulajdonos feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a használat 

joga az 1. pontban körülírt Ingatlanra 1/1 arányban határozatlan időre - a Polgári Törvény-

könyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:159. §-a, és a Ptk.  5:146. § -a 

alapján - az ingatlan-nyilvántartásba a Használó javára, használat jogcímén már most be-

jegyzésre kerüljön. 

 

12. Bonyhád Város Önkormányzata 60/2022. (III. 31.) sz. határozattal a megállapodás megkö-

tésére és annak aláírására, Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi polgármestert felhatalmazta. 

 

13. Tulajdonos kijelenti, hogy belföldi illetőségű, a magyar jog hatálya alá tartozó, jogi sze-

mély, és az ingatlan feletti rendelkezési joga és ügyletkötési képessége korlátozás alatt nem 

áll. Tulajdonos képviselője Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi polgármester. 

 

14. Használó kijelenti, hogy hogy belföldi illetőségű, a magyar jog hatálya alá tartozó, jogi 

személynek minősülő betéti társaság, ingatlan szerzési joga és ügyletkötési képessége kor-

látozás alatt nem áll. Használó törvényes képviselője Sömjén Gábor (született Sömjén Gá-

bor, születési helye és ideje: Pécs, Magyarország, 1985.08.20.; anyja neve: Tóth Ágnes, 

adóazonosító jele: 8433301284) 7761 Kozármisleny, Zrínyi utca 30. szám alatti lakos, 

ügyvezető képviseleti jogosultságát okirattal igazolta. 

 

15. A szerződő felek megbízzák és meghatalmazzák Dr. Ömböli Orsolya egyéni ügyvédet 

(székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 5. 1. emelet, KASZ: 36079602, adószám: 

55173429-1-37) a jelen szerződés megszerkesztésével és ellenjegyzésével és a használati 

jog bejegyzésével kapcsolatos összes ügyintézésben az illetékes Földhivatal és a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal előtt nevükben teljes jogkörrel eljárjon akár együttesen akár külön-

külön is, a jelen szerződésből eredő ingatlan-nyilvántartási változások átvezetése iránti el-

járásban, mint kézbesítési megbízott is, továbbá az esetleges elírásból, tévedésből eredő ok-

irati javítást elvégezze.  

 

A megbízást a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd elfogadja, vállalja. A szerződés 

egyben tényvázlatnak is minősül. 

 

16. A jelen szerződés aláírásával felek tudomásul veszik a pénzmosás és terrorizmus finanszí-

rozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben szabályozott 

ügyfélátvilágítás teljesítéséhez szükséges intézkedéseket és egyben kijelentik, hogy a Tu-

lajdonos nevében és képviseletében Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi, mint képviseletre jo-

gosult polgármester jár el, valamint Használó nevében és képviseletében Sömjén Gábor, 

mint képviseletre jogosult ügyvezető jár el.  
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Felek jelen szerződés aláírásával tanúsítják, hogy őket az eljáró ügyvéd a pénzmosás és ter-

rorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 10/2019 (VI.24.) Magyar Ügyvédi 

Kamara által hozott egységes szabályzat rendelkezéseivel összhangban, annak megfelelően 

azonosította.  

A felek és az ügyben eljáró ügyvéd kijelentik, hogy a jelen szerződés a Pmt. 15. § alapján 

megkövetelt adatokat tartalmazza.  

A szerződést aláíró felek állampolgárságukat érvényes magyar személyi igazolványukkal 

igazolták, természetes személyazonosító adataikról a szerződést szerkesztő és ellenjegyző 

ügyvéd meggyőződött, azok a bemutatott személyi igazolványok, lakcímkártyák, adókár-

tyák tartalmai alapján kerültek rögzítésre.   

Felek a jelen szerződés aláírásával elismerik, hogy az adataik ellenőrzéséhez (JÜB) a 2017. 

évi LXXVIII. törvényben (Ügyvédekről szóló törvény) foglaltak szerint hozzájárultak és a 

személyi okmányok fénymásolásához, kizárólag a jelen ügy irataihoz való csatoláshoz és 

adataik ügyvéd általi kezeléséhez is hozzájárultak a hatályos az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai 

Parlament és Tanács 2016/679. rendelete (GDPR) szerint. Az adatkezelés jogcíme, célja: 

szerződés, továbbá jogszabályi kötelezettség teljesítése. Szerződő felek kijelentik, hogy a 

személyes adataik fenti módon történő kezelése kapcsán jogaikról, jogorvoslati lehetősé-

gükről az adtatok felhasználásának idejéről, céljáról és jogalapjáról, valamint az adatkezelő 

személyéről és a kezelt adatok köréről teljes körű mindenre kiterjedő felvilágosítást kaptak 

eljáró ügyvédtől, melyet jelen szerződés aláírásával igazolnak és nyugtáznak. 

 

17. Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az 

irányadóak. 

 

18. Szerződő felek jelen okiratot, amely 4 (négy) számozott oldalból áll, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, annak elolvasását és egységes értelmezését követően, saját kezű-

leg 6 (hat) eredeti egyezően aláírt példányban, jóváhagyólag írták alá, ellenjegyző ügyvéd 

előtt. 

 

Kelt: Bonyhád, 2022. év április hó 5. napján 
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Az szerződést szerkesztettem és ellenjegyzem:’ 

Bonyhádon, 2022. év április hó 5.napján: 

 

 

Dr. Ömböli Orsolya ügyvéd  

Székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 5. 1. emelet  

Kamarai nyilvántartási szám: 36079602 


