
zennik
Kiemelés

zennik
Kiemelés

zennik
Kiemelés

zennik
Kiemelés



I

In gatlan adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészril

Pomáz Város onkormányzata (székhelye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25';
statisztikai azonosítója: 1573105B-8411-321-13, adószáma: 15731058-2-13; törzsszáma:
73105B; képviseletében eljár: Leidinger lstván polgármester) mint Eladó - továbbiakban: Eladó

másrészről
Név: Dsupinné WelIner Teodóra
SzÜletési név: Wellner Teodóra
Anyja neve: Jakab Anna
Születési hely és idő: Budapest 13. 1961.04.06.
Személyi azonosító jel: 2 610406 2230
Személyi igazolvány száma: 26207 5T A
Adóazonos ítő jel: 834428321 3
Lakcím: 2013 Pomáz, Kós Károly utca'12. szám
Állampolgársága: magyar, mint Vevo - továbbiakban: Vevő - között az alulírott napon és helyen
a következő feltételek szerint:

'1 ./ Eladónak tulajdonát képezi, 576/1063 tulajdoni hányadban a Pomáz,340í/56 hrsz-ú kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 1063 m2 alapterÜletŰ, belterÜleti, ingatlan (a továbbiakban:
ingatlan), mely természetben 2013 Pomáz, 3401/56 hrsz' alatt található. A takarnet
rendszerból letöltött tulajdoni lap másolatnak megfelelően az Eladó tulajdonjoga a tulajdoni lap
másolat ll. részének 4. pontjában rögzített módon, a1ándékozás jogcímén került bejegyzésre az
ingatlan-nyilvántartásba. A tulajdoni lap másolat lll. részének tanúsága szerint az ingatlan
tulajdoni hányad tehermentes'
Felek rögzítik, hogy az ingatlan harmadik személlyel közös tulajdonát képezi az Eladónak, aki,
mint elővásárlásra jogosult tulajdonostárs nyilatkozatot tett, hogy az ingatlant nem kívánja
megvásárolni.
Felek rögzítik, hogy az ingatlan használata körében a használati megállapodás nincs.
Felek megállapítják, hogy az ingatlan közművekkel nem rendelkezik.
Felek azt is rögzítik, hogy Vevő az Éladó állal 2021-3401156-1. azonosítóval rendelkező
árverési liciteljárás keretében tett ajánlatot az ingatlan megvásárlására, melyet az Éladő
elfogadott.

2.l 2.1'l Elado a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az 1'l pontban részletesen körülírt
ingatlant a Vevő részére eladja, Vevő, pedig megvásárolják azt.

Ennek megfeIeIően a Vevő - jelen szerződés keretében - a tuIajdonos tulajdonát képező
per_, teher-, igénymentes ingatlan tulajdonjogát szerzi meg 576/1063 tuIajdoni arányban
adásvétel jogcímén.

Felek az ingatIan véte!árát bruttó 10.200.000.- Ft, azaz Tízmillió Kettőszázezer forint (me!y
27 % mértékű Afa_t tartalmaz) összegben határozzák meg, mely a Vevő áItal a liciteljárás
keretében aján lott véteIár.

Felek az alábbi fizetési feltételekben állapodnak meg:

Felek rögzítik, hogy a Vevő 2021.07.02. napján megfizetett az Eladónak banki átutalással
1.010.000._ Ft, azaz Egymillió tizezer forint összeget bánatpénzként, melyet a FeIek a
vételárba vételárelőIeq ioqcímén beszámítanak.

Eladó a vételárelőleg maradéktalan átvételét a jelen szerződés smefll5ÜHnyugtázza.
(v GYVED
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Vevő kötelezettséget vállal arra' hogy a vételár fennmaradó részét, 9.190.000'-
Kilencmillió Százkilencvenezer forint összeget egy összegben köteles megfizetni az
Eladó K&H Banknál vezetett í0403057_50485456_57481008 számú költségvetési
számláiára az alábbiak szerint:

Figyelemmel a Magyar ÁIlam elővásárlásijogára, a Vevő a teljes vételárat az azt követő 5
munkanapon beliil köteles banki átutalással teljesíteni, amikor az elővásárlásijogosulttal
szembeni nyilatkozattéteIi határidő eltelt.

2.2l. Felek úgy állapodnak meg, hogy a birtokba adásra a teljes vételár megfizetésekor kerül
sor, melyről kÜlön jegyzókönyv készÜl'

3'/ Eladó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja, de a jelen szerzódés
aláírásával már most hozzd1árul ahhoz, hogy jelen szerződés alapján Vevő tulajdonjogának
bejegyzési kéreImét az lnyvt. 47lA s (í) bek. b) pontja alapján az illetékes földhivatali
osztály függőben taÉsa a bejegyzési engedély ingatlan-nyilvántartásba való
benyújtásáig.

Felek rögzítik, hogy a Vevó az ingatlan tulajdonjogát adásvéte! jogcímén 576/1063
tulajdoni arányban szezi meg.

Eladó nyilatkozik, hogy a Vevo tulajdonjogának bejegyzéshez külön okiratban (bejegyzési
engedély) feltétlenÜl és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Vevó tulajdonjoga,
adásvétel jogcímén 576/1063 tulajdoni arányban bejegyzésre kerÜljön az ingatlan-
nyilvántartásba. Felek rögzítik, hogy az Eladó tulajdonjogról lemondó nyilatkozatát 6 eredeti
példányban jelen szerzódés aláírásával egyidejűleg a szerzodést készítő ügyvédnél letétbe
helyezték azzal, hogy a letett irat akkor szabadítható fel és a nyújtható be az ingatlan-
nyilvántartásba, ha a Vevő a teljes vételárat megfizette.

4.l Yevő kijelenti, hogy az 1./ pont alatt körülírt ingatlant ismeri azt megtekintett állapotában, az
ingatlan törvényes tartozékaival együtt megvásárolja. VevŐ nyilatkozik, hogy a használati
viszonyokat ismeri. Eladó a Vevöt részletes alapossággal tájékoztatta az ingatlan részeinek
ismert állapotáról és ismert mÜszaki hiányosságairól, használati viszonyokról és
beépíthetőségrol. Felek rögzítik, hogy az ingatlan vonatkozásában készült Energetikai
Tanúsítvány nem készÜl, mert az épÜletek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló
17612008' (Vl.30') Korm' rendelet nem teszi kötelezővé, tekintve, hogy az ingatlanon nem áll
építmény.

Felek rögzítik, hogy a Vevő az Eladő tájékoztatása alapján megismerte a teljes ingatlan
egyÜttesre vo natkozó Szabály ozási tervet, an nak mel l éklete ivel együtt.

Vevő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az ingatlan, a jelen szerzodésben rögzítetten is
közműveken nem rendelkezik' így Vevő kifejezetten ennek tudatában vásárolja meg az
ingatlant.

Tudomással bír Vevő továbbá arról is, hogy a területek beépítéséhez teljes közmŰ és kiszolgáló
utak kialakítása szÜkséges, s elfogadja azt, hogy Eladót e körben kellékszavatosság nem
terheliés Eladóval szemben semminemű kártérítési, fizetési igényt nem támaszthat.

Vevó nyilatkozik, hogy az ingatlanra vonatkozó Szabályozási Tervet megismerte, annak
beépítési és közművesítési szabályairól kellő és alapos tájékoztatást kapott. Vevő tudomásul
veszi, hogy a közműfejlesztés módjára és mértékére vonatkozóan a mindenkori Szabályozási
Terv előírásai lesznek az irányadőak, figyelemmel az adott szakhatóságok előírásaira és
nyilatkozataira.

Felek ugyancsak rögzítik, hogy az ingatlanon esetlegesen szükségessé váló régészettel
kapcsolatos feladatokra az arra illetékes szakhatóságok előírásai lesznek az irányadiak'
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Vevo kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az ingatlant tovább kívánja értékesíteni, úgy
az ingatlannal kapcsolatos és jelen okiratban rögzített tényekról a vevő felet tájékoztatni
köteles, ennek elmaradása esetén EladÓ minden felelósséget kizár, mely a tájékoztatás
el maradásából következik'

5./ Eladó szavatolja, hogy az ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely
a Vevő tulajdonszerzését korlátozná, vagy kizárná' Az ingatlan per,- teher, - igény és
szolgalommentes, nem képezivégrehajtás tárgyát és nem áll bírói zár alaÍt, továbbá adó-, vagy
adójellegű egyéb tartozás nem terheli. Az Eladó kijelenti továbbá, hogy az adásvétel tárgyát
képezó ingatlannak ingatlan-nyilvántartáson kívülitulajdonosa nincs és az adásvételi szerződés
hitelezói érdekeket, igényt nem sért'

6.l Szerződő felek kijelentik, hogy a Vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettségeikre
vonatkozóan az ügyvédi kioktatást tudomásul vették. A vagyonszerzési illetéket a Vevó viseli.

Felek az őket terhelő illetékfizetésre vonatkozó szabályok ismeretében úgy nyilatkoznak, hogy a
Vevőt vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettség a hatályos jogszabályok alapján terheli,
melyet a Vevő vállal megfizetni. Vevo tudomásul veszi, hogy a Vagyonszerzési illeték alapját a
NAV jelen szerződéstől eltérően is megá|lapíthatja.

Vevő nyilatkozik és vállalja, hogy az ingatlanra az illetékkiszabásra szolgálÓ okirat
bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épiI és annak teljesítésének tényét az
adóhatÓság felé annak további külön felhívása nélkül igazolja. Vevó kéri, hogy az adóhatóság
ót a visszterhes vagyonszerzési illeték megfizetése alil az ltv. 26.$ (1) bek. a) pontja alapján
feltételesen mentesítse.

7 'l A szerződö felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos ügyvédi
munkadíjat az Eladő fizeti és a földhivatali eljárással kapcsolatosan felmerülő költségeket a
Vevő viseli.

B.t Szerződő felek kijelentik, Eladó Önkormányzat, melyet a Polgármester képvisel.

Felek rögzítik, hogy a Pomáz Város Önkormányzat Képvise|o{estÜlete sz. Ök.
határozatával felhatalm azta a Polgármestert jelen szerződés aláírására, mely a jelen szerzódés
mellékletét képezi.

Eladófél nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóli2011. évi CXCV|. törvény 14's (2) bek. a
Magyar Állam elővásárlási jogát gyakorló MNV Zrt. nyilatkozatának beszerzése szükséges,
figyelemmel a szerződéses értékhatárra, így a Magyar Allam elővásárlási jogát e ktirben
gyakorolhatja. Eladó vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejtjleg megkeresi a
Magyar Államot képviselő MNV Zrt.-ét a nyilatkozatának beszerzése érdekében, illetóleg annak
megérkezését és a nyilatkozatot haladéktalanul közli a Vevóvel' A Vevó fizetési
kötelezettségének határideje ezen közléstol folyi k'

Vevó kijelenti, hogy nagykorú magyar állampolgár, szerződéskötési képessége nem korlátozott.
Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy személyi okmányaikról másolat készüljön és személyi
adataikat az eljáró Ügyvéd a hatályos jogszabályok alapján kezelje és nyilvántartsa. A Felek
adatait az eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és a közérdekŰ adatok
nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárÓlag a jelen szerzŐdéshez
kapcsolódó megbízás, és a Pmt-ben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. Az
eljáró Ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy a Pénzmosás megelőzéséról és megakadályozásáról
szőlo 2017' évi Llll' tv. _ a továbbiakban Pmt' - alapján azonosítási kötelezettség terheli
ajándékozó és megajándékozott adatait. A Felek adatai a Pmt' rendelkezései alapján a jelen

szerződésben kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása, és az általuk bemutatott
személyazonosság igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján.
Felek jelen szerződés aláírásával büntetojogi felelósségÜk tudatában kijelentik, hogy a jelen

szerzódés aláírása során saját nevükben járnak el DR' DRoBíLls
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A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alalt az azonosítás során
megadott adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstól számított 5 (öt) napon belÜl
kötelesek az eljárő ügyvédet írásban értesíteni. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy személyi
okmányaikról másolat készÜljön és adataikat az eljáró ügyvéd a hatályos adatvédelmi
szabályoknak megfelelően kezelje.

9'l A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései megfelelően irányadóak.

10./ Jelen ingatlan adásvételi szerzódést meghatalmazás alapján dr. Drobilisch Erzsébet
Ügyvéd (lajstromszám: Pest Megyei Ügyvédi Kamara: lX/89B; székhely: 2000 Szentendre,
Rózsakert 9. fszt.1' szám, KASZ: 36059402) készítette és ellenjegyezte.

Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen szerződés az általuk előadottakat tartalmazÓ ügyvédi
tényvázlatként is szolgáljon. Felek meghatalmazzák a szerződést készítő és ellenjegyző
Ügyvédet, hogy a PMKH Fo Földhivatali osztály 11' előtt az ingatlan -nyilvántartási eljárás
során őket teljes körűen képviselje.

Jelen négy (4) oldalból álló ingatlan adásvételi szerződést, a szerződést kötó felek elolvasták,
megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg, jóváhagyólag
alákták'

Pomáz,2021. 08'23.

Dsupinné Wellner Teodóra
Vevő

Eladó aláírása:

Pomáz,2021.08. 27

Pomáz Város Önkormányzat
Eladó

képviseletében: Leidlnger lstván Polgármester

Alulírott eljárá.sra meghatalmazott jogi képviselő dr. Drobilisch Erzsé,het ügyvéd (lajstromszám:
Pest Megyei Ügyvédi Kamara: |)(/B9B; székhely: 2000 Szentendre, Rózsakert 9' fszt. 1' szám,
KASZ: 36059402) aláírásommal igazolom, hogy jelen okirat mindenben megfelel a hatályos

Vevő aláírása:

Pomáz,2021.08' 23'

jogszabályi rendelkezéseknek, a
aláírások valódiságát is tanús
ellenieqvzem:

Dr. Drobilisch Erzsébet

ügyvéd

srqr.^: Üarn--T- eJ

íto ezért
felek kinyilvánított akaratát lartalmazza és az

ezen okiratot Pomázon, 2a21'08.27.napján

DR. DRO LISEH
ucyvÉo sÉBET

2000 Szen Rózsakert g. fsz.1
s-6,i-'1870t61
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