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Ruzsáné Móroez Marianna
lakóhelye: 9641 Ráhapaty, Bem u. 10); Takáes-MóroezIldikój*

4. cm. 8. a.), mint eladók (a továbbiakban sorban: Eladól-Il.;
—

lakóhelye: 9600 Sárvár, Laktanya u. 10.
Eladók,)

együtt:

Niczki Józsefné

lakó helye: 9600 Sárvár, Vak Bottyún u. 12.), „t/nt vevő’ (a továbbiakban: Vevo,)
között az alulírott helyen és időbe,, az alább/feltételekkel:
1.) A Szerződő Felek egybehangzóan megállapítjuk. hogy ingatlan-nyilvántartás TAKARNETrendsze
réből 2022. év szeptember/iv 21. tiapjón lelzíiott és d/g/tál/s formában őrzött tulajdon/lap másolat
olapjáti ci: ingatlan—nvilvwztartás adatai szenti! ci Sctrvar 0459/S. /irsz.—on nyilvántartott ‚‚Legeló’ a
Külterületen” megnevezést’, 3558 ‚t,2 területiL 1.17 AK értékű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan)
az Eladók Z/2-1’2-ed eszmei tulajdoni hányad aránvu közos tulajdonát képezi tehermentes állapothűti.
2.; Az Eladók eladják a Vevó,ck az lngatlat’t a kölcsönösen kialkudott 370.000.- azaz Hároniszázhet—
l’e)1e2et’ Ft vételárért A Vevv a vételárat ci Szerzodes hatóság/jóváhagyását követő 10 napon belüL
átvételi elismervény ellenében t/rel! ne az Eladóknak.

3.; Az Eladók szavatosságot vallulnak, hogy ciz íngatlan per—. igény— és tehermentes.
4.; Az Eladók kikötik, hagy a szerződéskötéssel kapcsolatos valamennyi költséget, valamint a kisza
hás,’a kerülő vagvonátriiházási illetéket és az ingatlan-nvilvántartási el,záras igazgatást szolgálta
tási díját a Vevő tartozik viselni ésfizetni.
5.; -lz Eladók a teljes vételár kifizwéséiiek napján kötelesek a hirtokátruházásra.A Vevő a birtokba
lépéstől kezdve kizáró lagosan jogosult a tulajdonost illetőjogosultságok gyakorlására és kizáróla
gosan terhe/ik a tulajdonos kotelezettségei, valamint viseli a kárveszélyt. A Szerzó’dó’ Felek niegál
lapodnak abban, hogy ci Vevo birtokba helyezési eselekmenvt tietti igényel. .4: Eladók az Ingatlant
a Vei’ó’ által ismert és inegtL’kintett. ‚e,,deltetesszerű használatra alkahnas állapotban kötelesek a
Vevő birtokába bocsátani.
6.) A Vevő az ingatlant ajént irt i’etelurert és kikölések mellett. annak alkotórészeivel és lartozékaival
együtt, tehermentes állapot hajt vásárolja meg.
7.) Az Eladók a teljes vételár kifizetésével egyidejűleg féltél/eti és visszavonhatatlan beleegyezésüket
adiák az Ingatlan tulajdonjogának adasvetel jogcinzén torténo ingatlan—nyilvántartási ón’ezetésé—
/?ez ci Vevő javára. A Szemtődő Felek kérik a V/is Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Földhiva!a/i Oszló/v 4-el, hagy az hu/v. 47:AtY (1; hek. h) pontja alapján a tulajdonjog bejegvzésre
it aiz zilo c lwi at ci tula;don,oy hijc t,’i zi w c mugcdc h hcni ztjta3alg d kgfeljcbb Ó honapig taj ta
függőben.
8.; Az Eladók kijelentik, hogy az Ingatlan allapotorol, illetve az Ingatlanra vonatkozó minden lényeges
lén iről és köt Jlnzé,iv,’ől (különösen, anzelv a Vevőt az Ingatlan megvósárlásáhan vagy a vételár
kialakításában hefblj’ásolta volna) részletesJélvilágosítást adtak a Vevőnek
Q.)

A Vevő kijlcnti. hegy tíz Ingatlant. annak állagát és határvonalait tnegfeleló’en ismeri, azt megte
kintett állapotban váscóo/ja meg. A Vevő kijelenti, hagy az Eladók Ingatlanra vonatkozó tájékozta
tását megértette, azt tudomásul vette, egyben kijelenti azt is, hogy meggyó’ződött arról, hogy az
Ingatlan ajánl körül/i-t tényleges te;’nzészetbeni állapotnak megfelel, ekként az Ingatlant szerződés
szei’űteljesítés,zekfhgadja cl.

10.) A Szerződő Felek kijelentik, hogy teljes cselekvó’képességgel rendelkező magyar állampolgárok,
akika saját nevükben és érdekükben járnak cl az ügyletkötés során. A Szerződó’ Felek hozzájárulnak
ahhoz, hogy ügyintéző igvvéd ajagügylettel összefüggésben személyes adataikat kezelje.
11.) A Vevő kijelenti, hogy ci tulajdonszei’zése nem ütközik az Ej/v. 10. és 16.-aihan meghatározott
szerzési korlátozásba, ‚ic’,,z rendelkezik részarány—tulajdonnal, nem földműves, nem tagja a Maar
Agrár-, Elehniszergazdasági és Vidékfájlesztési Kamarának.
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12.) A Vevő a Fftv. 13$ (1) bekezdése alapján vállalja. hogy a jó/d haszna/alut inasnak nem engedi át,
azt maga használja, ás ennek során e/eget tesz aföldhasznosítási kötelezeuségének. továbbá váll
alja, hogy a tó/dc! a tulajdonszerzés idánomjázól számított 5 évig más célra nem hasznosítja. A
Vevőa Fjiv. 14$ (1) bekezdése alapján nyilatkozik arról, hog1nincs af’öldhaszná/azért járó ellen
szolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen korábbi /öldhasználatíal kapcsolatos jogerősen
megállapított és Jénnálló díj-, vagy egyéb tartozása. A Vevő a FJtv. 14$ (2) bekezdése a/apján
kijelenti, hogy vele szemben a szerzés! megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési
korlátozások megkerülésére irányuló jogügy/etet kötött,
13.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vevő az Ingatlan vonatkozásában elővásárlási jogra nemjogo
sdt.
14.) A Szerződő Felek rögzhik, hogy a Szerződés liatosagi jóváhagváshoz között
15.) A Szerződő Felek a Szerződéssel kapcsolatos va!amennvi Ü’intézéssel nieghazalmazzák Dr Hor
vát/i Péter ügyvédet azzal a kikötésseL hogy az A/a. 13$ (6) hek. -e és az Inyív. 52$ b) ás c,) pontjai
a/apján klj’ejezetten kérik, hogy az e/járó ingatlanügi hatóság ajogi képviselőnek történő egyidejű
kézbesítés mellett az ügyben keletkezett határozatot számukra is kézhesítse.
16.) A Szerzőt/ő Felek kijelentik ős elismerik, hogy megjelelő tájékoztatást kaptak a vonatkozó hatályos
adó-, ős illeték-jogszahályokró/, valamint ajogügylet hatályos törvényi szab ályozásáról.
17.) A Szerződő Felek a Szerződésben egyebe! rögzíteni nem kívántak, az itt nem szabályozott kérdések
ben a Ptk., a Fftv. és a Fétv, rendelkezései! tekintik irányadónak.
A Szerzőt/ő Felek a Szerződés! e/olvasták, tartalmát közösen éiiehnezték, ás azt. mint akaratukkal min
denben megegyezőt, ügyvédi !énvváz/atként is el/ögadvajóváliagyó/ag aláírták.
Kelt Sárváron, 2022. év szeptember hó 21. napján

Ruzsáné Móroez iVarionna
eladó

Tak6c-Móroez Jllikő
eladó

Niezki ‚Józsefné
vevő

Alu/írott Dr. Horváth Péter Ügyvéd (kamarai azonosító száma: 36061 786) ezen okirat e//enjegvzésével
tanúsítom (‘, ellenjegyzem ‘), hogy az okirat a szerződő jelek kinyilvánított akaratának és a jogszabá
lyoknak niegfele/, és az okirat ban megjelölt fái az aláírását előttem saját kezű a/áírásának ismerte cl.—
Sárvár 2022. év szeptemherhó 21. napján

Dr. HORVmH PÉTER
H-9600
Tet/F’
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.‚.wtniány u. 69.
179;Mobil:30/9932239

Dr. Horváth Péter
ügyvéd

