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22.sz alatti lakos, mini eladó (a továbbiakban Eladó)
.

9671 Silke, Kertészkert utca 2. sz. alatti lakos és Györgyi’:’ Kőrösniezei Agnes

Írd,:
9671 Sitke, Kertészkert utca 2.sz alatti lakos, mint vevők (a továbbiakban sorban: Vevő!-!!.,~ együtt: Vevő)
között a: alul/mit helyen és időbeti a: alábbi fél/ételekkel:
1.) A Szerződő Felek egybehangzóan megállapítják. hogy az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a Sitke J46l.
hisz. on nyilvántartott A) Rét és gazdasági épület; l3~ Szőlő, C) Kert a Zártkertben” megnevezésű, 2078 m2
területű 4. OAK értékű ingatlan (a továbbiakban Ingatlan,) a: Eladó tulajdonát képezi tehermentes állapot
ban.
2.) Az Eladó eladja a Vevőknek a: Ingatlant a kolcsönosen kialkudott 1.450.000,— azaz Egymillió-négyszázötven
ezer Ft vételárért.
3) A Vevők a vételárat a Szerződés aláírásával egyidejűlegjizetik meg a: Eladó nak, ak/a teljes vételár hiánytalan
átvételét a Szerződés aláírásával tv elismeri é~ nyugtázza.
4.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevők helyébe más elővásárlási jogra jogosult
lépne, Úgy egymás kö:ött haladéktalanul helyreállitják az eredeti állapotot azzal, hogy az elővásárlásijogra
jogosult koteles a Vevőknek a Szerződéssel osszefüggésbenjélmerült költségeit megtéríteni
5.) Az Eladó szavatosságot vállal, hogy a: Ingatlan per-, igény- ás tehermentes.
6.) A: Eladó kiköti. hogy a szerződésköté&vel kapcsolatos valamennyi költséget, va/am int a kiszahásra kerülő
vagyonátruházási illetéket d~ a: ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási diját a Vevők tartoz
nak viselni ésfizetni.
.-;.. E1’~’l’i iexks.~őbl? 202’. év mójz’.~ l’ó
. ts»~jW’ köteles a hirtokáirüházá.%ra. A Vevők a b;riokba lépéslűl
kezdve ki:árólagosan jogosultak a tulajdonost tiletőjogosultságok gyakorlására ás kizárólagosan terhelik őket
a tulajdonos kotele:ettségei is, ‚alamint viselik a kárveszélyt. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a
birtokba helyezés a kulcsok átadásával történik, a Vevők egyéb birtokba helyezési cselekményt nem igényelnek.
A: Eladó az Ingatlant a Vevők által ismert ás megtekintett, rendelt etésszerű használatra alkalmas állapotban,
With.i .dkotórésznek és tartozéknak minősülő berendezési ésfelszerelési tárgyaival egyutt köteles a Vevők bir
tokába bocsJtani.
8.) A Vevők a: In’~’atlant afent itt vételárért ás kikötések mellett, annak alkotórészeivel és tartozékaival együtt,
tehermentes állapotban, / 2-l 2-ed eszmei hányad arányban vásárolják meg.
9 Az lieció Jéltétlen és viss:avonhatatlan beleegyezését adja a: Ingatlan tulajdonjogának adásvétel jogcímén
torténő, tűz előzőekhen rés:lete:ettek szerinti ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez a Vevők javára.
10) Az Eladó kij’Jenti, hogy az Ingatlan állapotáról, illetve az Ingatlanra vonatkozó minden lényeges tényről ás
korulmén);Iől (‘különösen, amely a Vevőket a: Ingatlan megvásárlásában vagy a vételár kialakításában befo
lyasolta volna,) részletes felvilágosítást adott a Vevőknek. Ennek megfelelően az Eladó szavatol azért, hogy az
In~atlannak nincs olyan hibája, amely a: Ingatlan megtekintésekor nem volt felismerhető
I / A Vevők kijelentik, hogy az Ingatlant annak állagát és határvonalait megfélelően ismerik, azt megtekintett ál
lapotban vásárolják meg. A Vevők kijelentik, horn a: Eladó Ingatlanra vonatkozó tájékoztatását megértették,
a:t tudomásul vették, e’a’hen kijelentik a_t is, hogy ineggyőződtek arról, hogy az Ingatlan afent körülírt tényle
ge.v természetbeni állapotnak tnegfélelő~ ekként a: Ingatlant s:er:ődésszerű teljesítésnekfogadják ci
12.) A Szerződő Felek kijelentik, horn’ teljes c’elekvőképességgel rendelkező magyar állampolgárok. akik a saját
nevükben és érdekükben járnak cl a: ügyletkötés során. A Szerződő Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy ügyintéző
ügyvéd a jogitgylct/el összefüggésben s:emélvav adataikat kezelje.
13.) A Vevők ktje/enti, hogy a tulajdonszer:ésük nem ütközik a: Fftv 10 ~V ás l6.~V-ában meghatározott szerzési
korlátozásba, nem rendelkeznek rés:arány-tu/ajdonnal, nemj’oldtnűvesek, nem regisztrált mezőgazdasági ter
inc/ők. és nem tagjai a Magyar Agrár—, EIelmiszerga.~dasági és VidékJejles:tési Kamarának.
14) A Vevők ci »71v. /3.,’~ (I) bekezdése alapján vállalják, ho~’ aföldhasználatát másnak nem engedik át, azt maguk
használják, ás ennek során eleget tesznek a jbldhasznosítási kötelezettségüknek, továbbá vállalják, hogy aJbldet
a tulajdonszerzés időpontjától s:ámitott 5 évig más célra nem hasznosítják. A Vevők a Fjh’. l4.~V (I) bekezdése
alapját? nyilatko:nak arról, hogy nincs ajbldhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bár
milyen korábbi fbldhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és/énnálló díj—, vagy egyéb tartozásuk. A
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Vevők a Fftv. l4.’~ (2) bekezdése alapján kijelentik, ho~’ velük szemben a szerzés! megelőzó’ 5 éven be/ül nem
állapították meg, ho~ a s:er:ési korlátozások megkerülésére irányuló jogü~’letet kötöttek
IS.) A Szerződő Felek rögzítik, hop’ a Vevőket az Ingatlan vonatkozásában elővásárlási jog nem i//eti meg.
16.) A Szerződó’ Felek rögzítik, ho~ a Szerződés hatósági jóváha’~’áshoz kötött.
17.) A Szerződő Felek a Szerződéssel kapcsolatos valamennyi ü~intézéssel tneghatalmazzák Dr. Horváth Péter
ü~’védet azzal a kikötéssel, hop’ az Akr. J3,,~V (6) bek.-e és az lnytv. S2.~ b) és c,) pontjai alapján k~fejezetten
kérik, ho~’ az eljáró ingatlanü~ii hatóság és az adohatóság a Jogi képviselőnek to ténő egyidejű k&hesítés
mellett az ügyben keletkezett határozatot számukra is kézbesítse.
18.) A Szerződő Felek k~elentik és elismerik, hogy meg/éle/ő tájékoztatást kaptak a vonatkozó hatályos adó-, és
illeték-jogszabályokról, valamin’ ajogiÉgyle’ hatályos törvényi szabályozásárói
19.) A Szerződő Felek a Szerződésben egyebet rögzíteni net,? kívántak, az
a Fftv. és a Féiv. rendelkezéseit tekintik irányadónak

itt

nem szabályozott kérdésekben a Ptk.,

A Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, tartalmát közösen értelmezték, és azt, mint akaratukkal ‚ntndenben meg
egyezőt, ügyvédi tényvázlatként is elfogadva jóváhagyálag aláírták.
Kelt Sárváron, 2022. év április hó 16. napján

Vass Lajoshé
eladó

.‘d~3~irgyi János 11’ula
vevő

~ybm~gyhié Kőröst.41e:ei
Agnes Irén vevő

Alulírott Dr. Horváth Péter ügyvéd (KASZ: 36061786) ezen okirat ellen/egyzésével tanúsítom (‚. ellen/egvzem
hogy az okirat a szerződőfelek kinyilvánít ot! akaratának és a jogszabályoknak nregfelel. és az okirat ban meg/dolt
fél az aláírását előttem saját kezű aláírásának ismerte ci
Sárvár, 2022. év április hó 16. napján
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