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Tartási szerződés ingatlan átruházása fejében



Tartási szerződés
ingatlan átruházása fejében


mely létrejött egyrészről
családi név és utónév: …………………………………………
születési családi és utónév: ………………………………….
születési hely és idő: ………………………………..…………
anyja neve: ……………………………………………………..
lakcím: ……………………………………………………..…….
személyi azonosító: ……………………………….…………….

családi név és utónév: …………………………………………
születési családi és utónév: ………………………………….
születési hely és idő: ………………………………..…………
anyja neve: ……………………………………………………..
lakcím: ……………………………………………………..…….
személyi azonosító: ……………………………….…………….

a továbbiakban mint eltartók, 
másrészről

név: …………………………………………
születési hely és idő: ……………………
anyja neve: ………………………………..
lakcím: ……………………………………..
sz. ig. sz.: …………………….…………….

a továbbiakban mint eltartott 
között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1.	Az eltartott a ……………-i ingatlan-nyilvántartásban …… hrsz. alatt felvett lakóház, udvar megjelölésű, …… m2 területű, természetben ………………………………… sz. alatt található, kizárólagos tulajdonát képező tehermentes ingatlanát – tartás fejében – ezennel átruházza az eltartókra.

2.	Az eltartók – az 1. pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogának átruházása fejében – vállalják, hogy az eltartott tartásáról haláláig gondoskodnak. Ennek keretében kötelesek az eltartottnak napi négyszeri bőséges (ebből kétszer meleg) étkezést adni, továbbá a háztartási teendőket, a lakás fűtését, a lakás és az udvar takarítását és a szükséges mosást ellátni. Az eltartók kötelesek továbbá az eltartott szükséges ápolásáról, orvosi kezeltetéséről és gyógyszerekkel való ellátásáról, valamint halála esetén illő eltemettetéséről gondoskodni. Az 1. pontban megjelölt lakás kizárólagos használata az eltartottat illeti meg.

 A szerződő felek a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy egyrészt a fenti 1. pontban körülírt ingatlan tulajdonjoga az eltartók javára 1/2–1/2 arányban tartási szerződés jogcímén; másrészt arra egyidejűleg a tartási jog, az eltartott javára alapított teherként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A bejegyzést az eltartónak a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell kérni az illetékes földhivataltól.

3.	A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az eltartott az ingóságaival mind életében, mind halála esetére szabadon rendelkezhet.

4.	Az eltartók ……… (év) ……………… (hónap) …… napján lépnek birtokba, ettől kezdve szedik az ingatlan minden hasznát, s viselik annak terheit.

5.	A szerződő felek az 1. pontban megjelölt ingatlan értékét ……………… Ft-ban, azaz …………………… forintban, a 2. pont szerint szolgáltatott tartás egyhavi értékét pedig ……………… Ft-ban, azaz forintban jelölik meg.

6.	A szerződő felek kijelentik, hogy az eltartott és az eltartók között nincs rokonsági kapcsolat.

7.	A szerződő felek magyar állampolgárok, akik kijelentik, hogy a szerződés hatályba lépésének velük szemben törvényi akadálya nincs.

8.	 A szerződéskötés költségei, a tulajdon-átruházási illeték, továbbá az ingatlan-nyilvántartási illeték az eltartókat terhelik.

10. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, különösen annak XLIX. fejezetét (Ptk. 586–590. §) tekintik irányadónak.


Alulírott szerződő felek ezt a szerződést elolvasás és közös értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, két tanú előtt jóváhagyólag aláírták.


Kelt: …………………… (város/község neve), ……… év ………… hó ... napján.

……………………………………….		……………………………………….
	          eltartó						eltartó

……………………………………….
                eltartott


Előttünk mint tanúk előtt:

……………………………………..				…………………………………..
……………………………………..				…………………………………..
               név, lakcím                                                        név, lakcím

