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9671 Sitke, Hunyadi utca 3/A
. szám alatti

a továbbjakban: Eiadó

másrészről

MüDer József
967 Sitke. Kossuth utca 6. szá
m alatti lakos, mint vevö, a tovább
mai napon ás helyen az alábbi felt
iakban: Vevő
ételekkel jött létre:

között a

Az ingatlan-nyilvántartás tanúsága
szerint a 2022.09. 08. napján kelt
nem hiteles tulajdoni lap
szemle másolattal igazoltan és 202
2. 09. 19. napján jogi képviselő álta
l földhivatali betekintéssel
ellenörzötten- a sitkei 2098. hely
rajzi szánt alatt nyilvántartott, zárt
kerti, 1762 m2 területű. 4,60
AK értékű. kert gyümölcsös mű
velési ágú ingatlan, a sitkei 210
1. helyrajzi szám alatt
nyilvántartott, zártkerti, 1625 m terü
letű, 4,24 AK értékű, kert gyümö
lcsö
s művelési ágú ingatlan,
a sitkei 2104. helyrajzi szám alat
t nyilvántartott, zártkerti, 1676 m2 terü
letű
, 4,08 AK értékű, kert,
rét művelési ágú ingatlan, valamin
t a sitkei 2107. helyrajzi szám
alatt nyilvántartott. zártkerti,
I 679 m2 területű, 4,09 AK értékű, ker
t, rét müvelési ágú ingatlan elad
ó 1/l arányú kizárólagos
tulajdonát képezi per-igény ás tehe
rmentes állapotban. A tulajdoni
lapokon az ingatlanokra
vonatkozóan elintézctlen széljeg
sincs.
2. Vevő vételi ajánlatot tett az
Eladó részére az L pontban rész
letesen
megvásárlására, mely ajánlatot az Ela
dó elfogadta, ajelen szerződésbe Íbg körül írt ingatlanok
iait alábbi tartalommal.
3. Az Eladó a Vevőnek eladja.
a Vevő pedig, az általa megismert
ás megtekintett állapotban, az
Eladótól a fentiekben körülírt ing
atlanokat megveszi, s ezáltal megsze
rzi az ingatlanok l/l arányú
kizárólagos tulajdonjogát.
4. Az Eladó a Vevó per- és igénym
entes, tehementes tulajdonszerzé
séért szavatol. Eladó kijelenti,
hogy a hivatkozott tulajdoni lapo
k adatan túl a szerződéskötés idő
pontjáig semmilyen más adat,
tény vagy jog nem keletkezett,
az ingatlanokat nem adta biztosítékn
ak, nem terhelte meg, s erre a
jövőben is kötelezettséget vállal.
5. Szezödö Felek egybehang
zóan nyilatkozzák, hogy a jelen
adásvétel tárgyát képező I. pontban
ingatlanok mindegyike egymással köz
irt
vetlenül szomszédos, Így a röldforg
bekezdése alapján egybefoglalt ‘éte
altni törvény 19. (5)
láron értékesÍthetők. A Felek az
adásvéte) tárgyát képező
gatlanok előre kialkudott
vételárát összesen 749.340
(Hétszáznegvvenkiiencezer
háromszáznegyven)Ft összegben
határozzák meg, melyből a sitkei
2098. hrsz.-ú ingatlan vételára
4-21 9.897 (Kétszáztizenkilencez
er-nyolcszázkilencvenhét)Ft, a sitk
ei 2101. hrsz.-ú ingatlan vételára
202.800 (Kétszázkétezer-nyolcs
7.c? (Százliatvanháromezer-huszonhat)Ftzáz)Ft a 2104. hrsz,-ú ingatlan vételára 163.026
,
a
2107.
hrsz.-ú
ingatlan
(Százhatvanhárornezer-hatszáztizenh
vételára
163.617
ét)Ft. A Felek a vételár meghatá
rozásánál figyelembe vették,
hogy az ingatlanok elhanyagol
t, bozótos, gazos területek, nem fele
lnek meg a művelési águk
követelményének.
6. Szerzódó felek egyezően nyi
latkozzák. hogy az 5. pontban meg
határozott vételárat Vevő a jele
szerződés aláírását megelózően
n
készpénzben kifizette, mely véte
lár hiánytalan kifizetúsének és
átvételének tényét az Eladó jele
n szerződés aláírásával elismeri és
nyugtázza.
—

:

$

4.

Samu Tibor Józset Eladó

juIler Jozsei, Vevő

dr. Markovscs Zsuzsanna ügyvéd
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7. Szerződő felek megállapodnak, hogy amen
nyiben a szerződés jóváhagyása nem a szerz
ődéses
vevővel történik, Úgy a szeződéses vevőnek
az általa már kifizeteít vételár teljes egészehe
n
visszajár. Erről az eladó köteles gondoskodni
külön felszólítás nélkül ajóváhagyás ügyvéd
által
történő kézhezvételét követő 8 napon belü
l. A vételár teljes összegének megfizetésére
ebben az
esetben az az elővásárlásra jogosult köte
les a jóváhagyás ügyvéd által történö kézh
evételét
követő 8 napon belül akivel a szerződést jóvá
hagyták.
8. A szerződő felek tudomásul veszik,
hogy a mező- és erdógazdasági földek forga
lmárói szóo
2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban
: Földforgalmi tv.) értelmében több
személyt
elővásárlási jog illet. Ahhoz, hogy az elöv
ásárlási jogot gyakorolni lehessen, a Jelen egys
éges
szerkezetbe foglalt adásvételi szerződést
8 napon belül meg kell küldeni a inezögazg
aság
i
igazgatási szerv részére a közzétételre alkal
masság vizsgálata céljából. Az adásvételi szerz
ődés
hirdetményi úton történő közléséről a föld
fekvése szerint illetékes települési önkormán
yzat
jegyzője gondoskodik, annak hivatalból törté
nő elrendelése esetén, az elektronikus tájékoztat
ási
rendszer keretében működő kormányzati honl
apon történő közzététellel. A szerződés tájékoztat
ó
jelleggel a föld fekvése szerint illetékes
települési önkormányzat polgármesteri hiva
tala
hirdetőtáNáján is kifüggeszthető az elekt
ronikus közzététellel megegyező időtartam
ra. Az
elővásárlási jog jogosultja 60 napos jogv
esztő határidőn belül tehet az adásvétel
i szerződésre
elfogadó. vagy az elővásárlási jogáról lwno
ndó jognyilatkozatot. A nyilatkozattételi határ
idő az
adásvételi szerződésnek a kormányzati
portálon történő közzétételét követő napon
kezdődik. Az
elővásárlásra jogosult a jogrtyilatkozatát
a je’ző részére személyesen adja át. A más jogsz
abály
alapján elővásárlásra jogosult is 60
napos jogvesztő határidőn belül tehet
elfogadó
jognyilatkozatot Amennyiben olyan szem
ély jelentkezik, aki a Vevőt sorrendben meg
előzi, akkor
az Eladó vele köteles változatlan tartalom
mellett a szerződést megkötni. Az Elad
ó kötelezi
magát ana, hogy amennyiben a Vevővel
azonos rangsorban levő kiván vele szerzódés
t kötni.
akkor az adásvételi szerződést ajelen szerz
ődés Vevőjével fogja megkőtni.
9. A Vevő a jelen szerződés aláírásával
büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti,
hogy a jelen
adásvételi szerződéssel inegszerzet tulaj
donjoga nem sérti a Eöldforgalmi tv
bekezdésében foglalt korlátozó rendelkez
16.
(1)
ést, amely szerint a földműves a föld
tulajdonjogát- a
már tulajdonában és a haszonélvezetében
lévő föld területnagyságának a beszámít
ásával 300
hektár mértékéig szerezheti meg.
10. Eladó nyilatkozik, hogy az ingatlain
ak’ nincs bejegyzett földhasználója.
Vevő a Eöldtbrgalmi lv.
13. (1) bekezdése alapján váflalja
a szerző félnek azt a jogszabályban előír
t kötelezettségét,
hogy a föld használatát másnak nem
engedi át, azt maga használja és ennek
során
földliasznosítósi kötclezettségértck,
eleget tesz a
-

-

-

-

—

—

—

továbbá vállalja. hogy a földet a
tulajdonszerzés időpontjátó!
számított 5 évig a Földforgalini
tv 13. (3) bekezdésében meghatár
ozott esetek kivételével
más célra nem hasznosítja.
-

-

II. Vevő büntetőjogi felelőssége
tudatában a Földforgalmi tv. 14.
(1) bekezdése alapján nyilatkozik
arról is, hogy nincs a földhasználaté
rt járó ellenszolgáltatásának teljesítés
éből eredő bármilyen
korábbi földhasználattal kapcsolat
os jogerősen megállapított és
fennálló díj-, Vagy egyéb
tartozása, valamint, a 109/1999.
( XII. 29.) FMV rendelet 68./C * alapján, hogy nem rendelkez
részarány-tulajdonnal.
ik
12. Vevő a Földforgalmi tv. M.
(2) bekezdése alapján kijelenti, hogy
a szerzést megelőző S éven
belül vele szemben nem állapítottá
k meg, hogy a szerzési korlátozások
negkerülésére irányuló
jogügyietet kötött, s ilyenjogügyletet
nemis kötött.
13. A jelen szerződés a tulajdonjog
átruházáson kívül az ingatlan birto
kának átruházására is kiteijed.
Szerződő felek megállapodnuk, hogy
az Eladó a jóváhagyó határozat
eljáró ügyvéd által történő
kézhezvételét követő 30. napon bocs
átja az eladott ingatlanokat a Vevő
birtokába. Az ingatlanok
hasznai és terhei ezen időponttól
a Vevőt illetik, illetve terhelik.
Samu Tibor József, Eladó
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14. A felek kijelentik, hog
y teljes cselekvőképességgel ren
delkező magyar állampolgárok,
elidegenítést, a tulajdonszerzé
az
st jogszabályi rendelkezések
nem akadályozzák, illetve nem
korlátozzák.
IS. Eladó nyilatkozik. hogy az
adásvétel tárgyát képező ingat[a
noknak a tényleges tulajdonos
saját nevükben és érdekü
a, a felek
kben járnak cIA Szerződő
Felek azonosítását a pénzmo
megelőzésérői és a terrorizmu
sás
s finanszírozása megelözéséről
és megakadályozásáról szóló 201
évi LIII. tv. előírásainak meg
7.
felelően az eljáró ügyvéd elvé
gezte, személvazonosságukrói
személvazonosító igazolványok
a
ellenőrzése révén meggyőződ
ött, az előírt adatokat az adásvé
szerződésben való rögzítéssel
teli
feltüntette. Szerződő Feleknek
tudomása van arról, hogy eljá
ügyvédnek jogszabályi kötelez
ró
ettsége, hogy a személyi adataik
at ellenőrizze, kezelje.
ló. A jelen adásvételi szerző
déssel összefüggésben felmerü
lő költségeket, a íöldhivatali
szolgáltatási díjat, az ügyvédi
igazgatási
munkadíjat a tényleges Vevő
viseli, igy amennyiben a szerző
nem a szerződéses vevővel hag
dést
yják jóvá, hanem elő-vásárlási jog
osulttal, ö külön felszólítás nélk
köteles megtéríteni az ügyvéd
ül
i munkadíjat a szerződéses vevőne
k a jóváhagyó határozat kézhez
vételét követő 8 napon belül.
17. Eladó a jelen adásvételi sze
rződés aláírásával feltétlen és viss
zavonhatatlan engedélyét, illetőle
hozzájárulását adja ahhoz, hog
g
y a Vevő javára, adásvétei jog
címén a tulajdoniogot a szerződés
tárgyát képező ingatlanokra Vev
ő nevére és javára l/I arányba
n az ingatlan-nyilvántartásba
bej egyezzék.
IS. Szerződő felek niegb(zzák
és meghatalmazzák dr. Markovics
Zsuzsanna ügyvédet (9600 Sár
Batthyány u. 3. Ill. Vas Me
vár,
gyei Ügyvédi Kamarai8-0182
05 KASZ: 36064999) a jelen
adásvételi szerződéssel kapcso
latos valamennyi ügyintézés
sel, ideértve az elővásárlási
joggyakorlásra irányuló, valamin
t
ingatlanügyi hatóság előtti eljá a mezőgazdasági igazgatási szerv, a földbizottság és sz
rást és teljes körű képviselete
t. Ügyvéd a meghatalmazást
elfogadja.
19. Szerződő felek rögzítik.
hogy meghatalmazott ügyvéd
a szerződés aláírása előtt a
mindenre kiterjedő tájékoztatá
fclek részére
st adott a tényállás, az Ingatla
n jogi helyzetét illetően, valamin
kapcsolódó jogszabályi rendelk
t a
ezésekről, az adó-és illeték
szabályokról, valamint a 2010.
CXXVI. törvény 20/P. -a
évi
szerinti adatváltozás-kezelési
lehetőségéről, így a jelen szerző
szolgáltatás igénybevételének
dést egyben ügyvédi tényvázlatn
ak is tekintik. Eladó tudatában
van, hogy főszabály szerint
személyi jövedelem adó fize
tési kötelezettsége keletkezik,
tekintttel az 5 éven túli értékes
de
ítésre ténylegesen adófizetési
köt
elzettséggel nem kell .számolnh
20. Vevő polgári és bün
tető jogi felelőssége tudatáb
an kiielenti, hogy belídld
személyként, a Sárvári Járási
i természetes
Földhivatal által az
nyilvántnrtack
sz. bciegyzö határozattal
vett
földműves,
őstermelói
tevékenységének
azonosító
őstermelők családi gazdaságá
száma:
nak tagja képviselője tevéken
száma:
ysé
g
azo
nosító
őstermelők családi gazdaságá
nak nyilvántartási száma:
azonositója
agrárkamarai azonosítója:
21. A Vevő az adásvétel tárg
yát képezö ingatlanokra a Föl
dforgalrni tv. IS. (1) bekezdése
alapján rendelkezik elővásárlási
d.) pontja
joggal, mint olyan földműves,
aki helyben lakónak minősül.
jogosulti csoporton belül a Vev
Ezen
ő, mint őstremelők családi gzd
aságának tagja elsőbbséget élve
z.
22. Vevő r ilatkozik, hogy
olyan regisztráeiós számmal
rendelkező magánszemély, aki
ingatlant Ibldművesként,
a vásárolt
mezőgazdasági őstermelőként
legalább 5 évig haszno
kötelezettséget vállal, hogy
sítja,
az Szja tv. által, a termőföld
átruházásából származó jövede
előmn adómentesség feitételeine
lemre
k megfelel. Vevő egyidejűleg
kötelezettséget vállal az Itv. 26
bek. p.) pontjában előírt feltétel
.
ek teljesítésére, ezért kérelem
mel fordul a NAV llletékosztályh Ij)
hogy részére ilietékmentességet
oz,
engedélyezni szíveskedjen.
‚

uzset. Eladó

MütlerJozset, vevu

dr. Nlaikuvics Lsuzsanna

.tk

tIgyv

»?IAtiWc

gyvőd
:jIlLWliBi áö’

4
23. Szerződö klek tudomásul veszik, hogy
a Jelen adásvételi szerződés hatályba lépésének felté
tele.
hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv közz
étételre alkalmasnak talál

ja, a Ve\ őket megelőző
elövásárlási jogosuit elíogadó nyilatkozatot
ne terjesszen elő továbbá,
hogy a földhizottság
állásfoglalására alapilottan. a mezőgazdaság
i igazgatási szerv az adásvételi szerződést Jóvá
hagyja,
azt záradékolja.

24. A felek kijelentik, hogy az Eladó a szerz
ódéskötésia kizárólag a Vevőtől kapott vételi ajánl
atot, s
az ezen alapuló szerződés a jogszahályokban
előírt nyilatkozatokat és adatokat tartaimazza, ezért
a
elen szerződés egységes okiratba foglalt adás
vételi szerződésnek minősül.
25. A szerződésben nem szabályozott kérdések
ben a Ptk. a Földforgalmi tv. valamint Fétv.
hatályos ás
vonatkozó rendelkezései az írányadóak.
26. A földforgalmi tv. 8. alapján Jelen szerz
ődés I példányának írásba foglalására oh
an papír alapú
okmányon kerül sor, amely a 47/2011.
(11.261 Korm. rendeletben meghatá:oLctt bizto
nsági
kellékekkel rendelkezik.
A felek a jelen 4 oldalból álló 7 egymással
szó szerint megegyező példányban kész
ült adásvételi
szerződést, mint akaratukkal mindenben meg
egyezőt, elolvasás után, jóváhagyólag, saját
kezűieg aláírják.
Kell: Sárvár, 2022. szeptember 19.

Samu Tibor József, Eladó

Müüer József, Vevő

Az okirat a felek kinyilvánított akaratának
ás ajogszabályoknak megfelel, valamint az okira
tban megjelölt
felek az okiratot előttem írták alá, ezért a szerz
ődést, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017
. évi LXXVIII.
törvény alapján; Elleujegyzem:

Kelt: Sárvár, 2022szeptember 19.

dr. Markovies Zsuzsanna ugvvru
9600 Sárvár, Batthyány u. 3. l/l. KASZ:36
064999
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