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ADÁS VÉTELI SZERZŐDÉS

(a tovabbiakban: Szerzodes,) amely letrejott
Sitke Község Önkonnányzula (székhelye: 967! Sitke, Hunyadi u. I.;
gós István polgármester,), mint e/adó (a továbbiakban Eladó,)
—

—

7:e
t,

képviseli: Mar-

Györgyi János Gyula

967! Sitke, Kertészkert utca 2. sz. alatti lakos ás Gvörjwiné Kőrös,nezei Ágnes
Írd,:
9671 Sitke, Kertészkert utca 2, sz. alatti lakos, mint vevők (a továbbiakban sorban: Vevó’l-Ii; együtt: Vető’)
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alulh’ott helyen ás időben az alábbi feltételekkel:

I.) A Szer: ó’dó’ Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a: ingatlan—nyilvántartás adatai szerint a Sitke 1526/2.
hrsz.—on nyilvántartott Kert a Zártkei’tben’ megnevezésű 1169 ‚n1 területű, 2.64 ‚4k értékű Ingatlan (a to
vábbiakban: Ingatlan) ci: Eladó tulajdonát képezi tehermentcs állapotban.
‚‚

2.) Az Eladó Sitke Község Onko,’mánvzata Képviselő—testületének 532022. (VIII. 22.) számú képviselő-testületi
határozata alapján eladja a Vevó’knek az Ingatlant 50.006.— azaz Otvenezer Ft vételárért. A Szerzó’dó’ Felek
megállapítják, hogi ajogüg1et a 2007. évi CX\V1I. tölTény 86j (1) hek. k) pontja alapján mentes az általá
nos forgalmi adó alól.
3.) A Szerzó’dő Felek rögzítik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi C,VCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.)
144 (4) bekezdés alapján a Magyar ‚4lla,not elővásárlási jog nem illeti ‘izeg.
4) A Vevők a vételárat a Szerződés aláírásával egyidejűleg fizetik meg az Eladónak, a banks’zámlájára történő
bejizetéssel. Erre jigyelemmel az Eladó a teljes vételár hiánytalan átvételét a Szerződés aláírásával is elismeri
ás nyugtázza.
5.) Az Eladó szavatosságot vállal, hogy az Ingatlan per—. igéi?;’— és teherinentes.
6.) Az Eladó kiköti, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos valamennyi költséget. valamint a kiszahásra kerülő’
vagyonátruházási illetéket ás az ingatlan—n;’ilvántartási e/járás igazgatási szolgáltatási dij át a Vevők tartoz
nak viselni ás fizetni.
7) .4: Eladó ci Szerződés aláirásának napján köteles a birtokátruházásra. A Vevők a birtokba lépéstől kezdve ki
zarolagosan jogosultak a tulajdonost illetőjogosultságok gi ‘akorlására ás kizárólagosan terhelik őket a tulaj
donos kötelezettségei is, valamint viselik a kárveszéli’t. A Sze,’ződő Felek megállapodnak abban, hov a Vevők
birtokba helyezési cselekozényt nem igéin’elnek.Az Eladó az Ingatlant a Vevők által ismert ás megtekintett,
‚‘endeltetésszerű használat,’a alkalmas állapotban köteles ci Vevó’k birtokába bocsátani.
8.) A Í2%’Ók az Ingatlant afétit írt vételáért és kikötések mellett, annak alkotórészeivel ás tartazékaival együtt,
tehei’iiiente állapotban. l2—]/2—ed eszmei hányad arányban vásarolják itzeg.

9.) Az Eladó fáltjtlen ás visszavonhatatlan beleegyezését adja az Ingatlan tulajdonjogának adást’étel jogcímén
ic,tcI?o, az eldzőekhe,i ‚‘észletezettek szerinti :ngatlan—nvilvántartási átvezetáséliez a Vevők javára.
10.) Az Eladó kijelenti. hogy az Ingatlan állapotáról, illetve az Ingatlanra vonatkozó minden lényeges ténvről és
korülményi’ől részletes felvilágosítást adott a Vevőknek,
11.) A Vevők kjelentik, hogy az Ingatlant, annak állagát ás határvonalait megfelelően ismerik, azt megtekintett ál—
l’ipozban vásárolják meg. A Vevők kijelentik, hogy az Eladó Ingatlanra vonatkozó tájékoztatását megértették,
azt tudomásul vették, e’hen kijelentik azt is, hagy meggvoződtek arról, hogy az Ingatlan afent körülírt tényle
ges természetbeni állapotnak megfelelő, ekként az Ingatlant szerződésszeríl tejjesitésnekfogadják el.
12.) A Szerződő Felek kijelentik, hogy az Eladó helj’öldijogi személy, amelynek nevében Magyarország helyi ön
kormányzatairól szóló 201]. évi CLXXXIX törvény szerinti törvényes képviselője jár cl az ügyletkötés során,
míg a Vevők teljes cselekvőképességgel rendelkező magyar állampolgárok. A Szerződő Felek kijelentik, hagy
a saját, illetőleg az általuk képviselt szervezet nevében ás érdekében járnak cl az ügyletkötés során. A Szerződő
Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy ügyintéző ügyvéd ajogügylettel összejúggéshen személyes adataikat kezelje.
13.) A Vevők kijelentik, hogy a tulajdonszerzésük nem ütközik az Fftv.
és 164-áhan meghatározott szerzési
korI átozásha, nem rendelkeznek részarány—tulajdonnal, nem földművesek, nem regisztrált mezőgazdasági ter—
n,elők, ás nem tagjai a Magyar Agrár-, Elelmiszergazdasági ás Vidékfejlesztési Kamarának.
14.) A Vevők a Ff?v. 134 (1) bekezdése alapján vállalják, hogyaJöld használatát másnak nem engedik át, azt maguk
használják, ás ennek során eleget tesznek afóldhasznositási kötelezettségüknek, továbbá vállalják, hogy af’öldet
a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra iicm hasznosítják. A Vevők a Fftv. 14$ (1) bekezdése
alapján nyilatkoznak arról, hogy nincs aföldhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bár
milyen korábbi jőldhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapít ott ás fennálló dj-, vagy egyéb tartozásuk. A
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Vevők a FJ’tv. 14.’ (2) bekezdése a/apján kijelentik. hogy velük szentben ci szerzés! megelőző 5 ével? belül nem
állapították meg. hogy a szerzési korlátozások megkerülésé,’e irányuló jogügvletet kötöttek.
15.) A Szerzó’dő Felek rögzítik, hogy a Vevőket tíz Ingatlan vonatkozásában e/ővásár/ási Jog

/k’)??

i//eti meg.

16.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatósági Jóváhagyáshoz kötött.
17.) A Szerzó’dő Felek a Szerződéssel kapcsolatos valamennyi ügyintézéssel meghatalmazzák Dr. Horváth Péter
ügyvédet azzal ci kikötéssel, hogy az Akr. 13.J (6) bekezdése és az inytv. 52.’ (1) bekezdés h) és c,) pontjai
alapját; kfeJezetten kérik, hagy az eljáró ingatlanügyi ható.vág ajogi képviselőnek történő egyidejű kézhesités
„el/dr az ügyben keletkezett határozatot számukra Is kézhesítse.
18.) A Szerzó’dő Felek kljelentik és elismerik. hogy megfelelő tajékozrarást kaptok a vonatkozó hatályos adó-, és
illeték-Jogszabálvokról, valamint ajogügylet ható/vas törvényi szab álvozásárót
19.) A Szerződő Felek a Szerződésben egyebet rögzíteni nemi; kívántak, az itt ire;;; szabályozott kérdésekben a Ptk.
és a Fétv. rendelkezéseit tekintik irányadónak
A Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, tartalmát közösen értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben meg
egyező!, ügyvédi tényvázlatként Is elJbgadvajóvóhagválag aláirták.
Kelt Sárváron, 2022. év novembe,’ hó 11. napján
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Alulírott Dr. Horváth Péter ügyvéd (K,45Z: 36061786) ezen oká-cir ellenJevzésével ranúvíto,n (hellenJe’zenm”j,
hogy az okirat a sze,’ződőjélek kinyilvánított akaratának és ajogszahályoknak megjé/el. és az okirat han megjelölt
fél az aláírását előttem saját kezű aláí,’ásának ismerte cL
Sárvám; 2022. év november hó II. napján
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