aÍne]Y
idtrejort
egyrészriÍ]
a
j\[Á\r M agr ar Á[a unonsuÍak Zá r{kÖr iíen ii ktj
rlrsaság
}r,I r]rjRé"sn,én1,t
székhely:
1062Budapest.
rit73-?5,
Andrássy
cégjegyzéket
vezetŐbírÓság:
FŐvárosiBírÓság,
nrintCégbíroság,
cégjegyzékszám:
01-10^Ü4?2?2
statisztikaiszárnjel:
i 08564
.
t7-5221_1
14-01
adőszárn;
-2-44
10856417
bankszám]aszárn:
K&H BankNyrt.10200971-21508668.00000000
képviseli:
}Ieinczírrger
IstvanvezérigazgatÓ
képviseletéb
en etjarő SZEIveZe
t neghatalmaziis
sa!:
x[AV YaryonkgzelŐZáttkórüen }{ííkődiíRésn,énytársaság
székhely:
1136Biídapes|ParrnÓnia
u, li.
cégjegyzeket
vezetóbÍrÉrság: Fővrfuosí
BírÓság,mintCégbrrÓság,
cégjegyzékszárn:
01-10.043537
KsH szám:
1228J079-6831-l
i4-0i
adÓseáin;
1228?079-2-42
bankszánrlaszárn:
K&H BankNyrt.1020084
7-324153
86-00000000
képviseli:
NugyIstvánv ezéngazgatÓ
rnint elad (atovebbiakban:
EIadT)
nrásrésztő1
Pusztaszebolcs
Yáros Önkormányzat
székhely:'
2940Pusztaszabolcs
Velenceilit 2.
KSH szám:
-321
-07
15361
844-751
I
adÓszám:
1s361
844-?-A7
bankszámlaszárn:
117360371s361844{0000000
képviseli:
CzonrpÓIstvánpolgánnester
míntvevö (atovábbiakba:::
Vevó)
egyuttesenfelek (továbbiakbanFelek)kozritta]ulírott
helyenésnaponae a]ábbifeltéte]ekkeh
Felek nregállapítj
ák, hogy
.

EIadÓ cégreveaz a}ábbíak
szerintvi{ltozott:
. 2005' szepIember
.l: napjáig , hatályos cégnév:Magyar Államvasutak
Részvénytarsaság,
rővidrtettlév: uÁv Rt,

- 2005.szeptember
1' napjátdl2a06.november
cégnév:
Ir{agyar
14.napjáighatáJyos
ÁllamvasuukZáÍtkÖrfien
MilkÖd{iRésrvénytfusaság,
rtividített
név:MÁv ZRt.
-MÁy
- 2006. novenr}9r
napjátőt
áegoéu,
Magyar
Átlarnvasutak
hatályoi
!!.
ZáItkÖrÍIen
MrikcidőRésrvenytarsaság,
név:}4Áv ZRt.
rÖvidített

Péter
Dr.l'ratuz
joglanácsos

íg,i'..a38?6
ilr

áq--*J

t,cnÁv

, N"gy Isrvfuü'ÁGTÜ]\?KieELl ZKÍ',
MAv Vagyolkezgllfrrfur-l*si,
Pannl,nía
u. 1i,

l-CiompÓIsfufu
Puszteszabo]cs
VáÍosÖnkormányzat
^c-

,r

,j|,i2ls,J,J
A/áhtleá'sok
bejeg5,zése
Cg. 0]-iC}-tj.+
22;2,,4j,4,.
va]arriniCg. Ü]-10-Ü4
'
száirrfr l' égzé
se]..lcj,.'

Y

FeJek megállapítják'hogy hlszlaszabolcs\Iaros onkornranyzatKépviseló-tesfri]e1c
424/200,|
. fx], 29.) Kt' szárnrlhatrírozalában
vételíajrínlatot
tett tárgyÍingatlan
kisajátítástmegelŐeŐadásvéte]tján torténómegszefzéséie.
A kisajátítá$ieljárást az tnkonrrányzatkozérdekbŐl}crvánta
megíndítani,
hog5'az
íngatlanta hatályos Pusztaszabolos
telep iéskozpontvegycs terrt]et Sport t-itca
k rnyéke- részletes
helyi épÍtési
szabályozási
elólrásairolszalo 612006.1il.:+.;
l*t.
szám rendeletÉnek
végrehajtására
kÖzlekedésí,
kirlturáIisésoktalásícélrahasznalja.
Fe|1k
versenyeztetési
megeJŐeÖ
etjarást
$egállapítjrik,hogy E]adl az elide-qenítést
rnellózheti'a kisajátítástnregelóz ar]asvÉiel
litján torrÉnőértékesíiéskor,
rnelyeta
31'/2Üa7'
(XI'9. MÁV Ért.33.)VIG. sz. vezérigázgatii
rrtasÍtás
az ingatlanértékesítds
rendjéról3.1.6.6'pontjaszabályoz.
Felek megállapítják,hogy Vevó 2007' n'ovember29-énkelt egyeclivételíajánlatát
Eladl elfogadta,
Vevríkijelenti,tog}' a jelen adásvételí
szerzóciés
megkÖtÉsáhe
a a vételinyilatkazat.át'
tévedés,
nregÍévesztés
jogel}enes
ésminclen
ki.
befolyástÓíÍrreritesen
a]akította
l.

Ae adásvétel
tárgya

1 , 1 . Eladő eladja, Vevő pedig a megismertésmegtekinlettállapotbanmegvásároijaa

Fusztaszabolcs belÍerii]et7B?/27 hr'rz.ti, M ingatlan.nyilvantertás
-czerintiskola
Inegncvezésr:,
i887 rnz teru]etiiingatlan l/t tulajco* hanyadat1a továbbiakban:
Ingatlan),a jelen seerzódés
2. pontjábanrneghatarozott
vérelárért.

1 . 2 , Az ingatlan,ingÓságokésazokterheí:
Fe19k rőgzítik, hogy 8z ingatlzur.nyilvántartás
adatai szerjnt Eladő kizárÓlagos
tulajdonábana]l a fentiekbenmegjelő]tingatlan.Az ingat]anoná]] ae 1.4.pontban
j ogi helyzetí!alábbiakban
részletezett
rnegjeltiltfe1építnrány
:
Az ingatlanadatai:
Sorsz. Telepr"ilés
nsvg

I

Ilrsz,

Pusztaszabolcs 7021?7

Miívelesiág
Kivettiskola

Térmérték
(harn2)
1887

ajhgnyilvántartasiadatok:
megnevezés
ÍbldterÍ]let
(iskola)

Ie]tariszárn.
T1009997

térmérték
(ham2)
I 887

Péter
Dn ItÍatue
jo$anácsos
ig.sz.:0382É

'/ÁG},c}ÍiiraLLo
zRT,
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tu----ri-

CzompÓIsrván
Puszlaszabo]cs
VarostnkonnÉnvzat

E]adi tájdkoztaijaVer'i5tarri], hogy az
ug;,let
.-.:;s ---Í
__- -lrrgat]arlon
kÉpezci
kiz.lrr:]ag
aZ
9/ leig;,iit
a]ábbjterhe]iá]]na!fenn:

Felek rtigzítik,hogy az gdfo-vétel
tfogyátképezt5Ingatlan tulajdoni lapját
megtekintették,
&zone]intézetlen
szélje-ry-nem
seerepel,a iII. részena2 alábbi
bejegyzés
találhatÓk:
-38i63/2002.2000
.07,?0' hatiirozatszánronrJnáj]Ó szÖveges bejegyzés
ekhatánende?és''
,,Te'l
Ingatlan-nyilvantartásbabenemj egyzeft terhek
:
Felek a tdnylegesenfennájlő helyzetnek
megfeleiŐen
rcigzítik,hogy az ingatianon
ta]álhatÓ.felépítményt
Pusztaszabolcst"k.*á'tyzata *tju fenn, rizeme1tetiés
haszná.1ía'
t

1.4. Eladő u adásvételt
megelŐzóenVevó rendelkezésére
bocsátottaa jeJen szerzÖdés
targyátk1lezŐ IngatianravonaÍkozÓdokumentáciÓt,amely
minden, az Ingatlanra
vonatkoző
kÖrii]rrrén}'t,
adatot
tart*lnrae,
mely a szerzódésmegktitése
-lÉnyeges
szempontjábÓl srnkséges.és nielyet Vevl jelen szeruödés
a1áírásáigaz általa
szÍlksdgesnekítélt rndrtÉkben
ffiánuh,ínyozátt, EladőtÓl Íor,ábbíinfonnácíÓkat,
elképzelÉseivel
kapcsolatosanazilletékes
t'*tosagohÓlfelvjJágosítást
kérhetett,
Vevö
megisnrerte
az Ingatlaningailan_nyilvantartasí
helizetét,
ttrmészetbenj
áI1apotát.
1.5. Felek
tárgyátképezŐIngatlanravorraÍkozÓan
EladÓ az
iÖg.Tt+'hory az adas-véte]
a]ábbial Ól tajékoztafta
VerrŐt:
1"5.], Azlngatlan]eírása;
A telek alakja:megkÖzolítően
szabÉlyos
négyszÖg.
Felszíne:stt, részbenburkolt,
ktiru]kerítefi.
KÖzuffől. megkoze]íthetŐsége:
FBv. lJJ
nyílik.
G [c;rvluentil a VelenceÍlitfdl
r^\r

Jelenlegi beépítettsége:
iskola.

Az Ingatlanae Ös'szsskcjarrítvekke]
rendelkeeíkvíz,etektroÍIlos
ararn,ftildgázetlátrís
ésszennyrízel
vezetés
k$zmuró]bizrosított.
7,5,2,,Vevö tudomasulveszi,
pontjainemkerdltekkítíizésre,
az
l-ogy az Ingatlantelekhatár
lngatlantrnegÍekintett
ál]apotában-vasarolja
ffigg,éskije1enti,hogy ebbŐ]fakadÓan
E]adlval szembensenrmilyenkoveteléssel
nem élhet.Vevö, r'* *iut.ségesnek
lá!.;
foidmérl váIlalkozásnál saját kÖltségénmeEendell
és kifüzeti áu ingatlan
latarpontiaít.Az íngatlanjogi ngtáraitae ingatlan.n1ri}y6otartgsí
tét1Eép
szerint kel1
érto]fiea.

Á vételárésmegfnetése
A jeJenszereŐdés
tárgyátképezóIngatla[teljesvételára
+ AFA a?Áz
3.025.000,.Ft
Hrárornmilliő-huszontitgzer
fodnt* ÁbA, b,,,*,**3'630.000,.Ft,
uzuzHaromrnilliÓhatszaeharlnincezer
forínt
.
*l'q^V
Dr. IríatuzPeter

$,^*-

l-ffipi Isnán
Pusztaszabolcs\'áros
Önkormanyeat
-

^lrÁ+ra.-|o-

\,'arlA

Etadőkijelenti'hog}'eztita]anos..|orgalnri
adÓrÓiszo]Ó?0i'7.évjCX\Ii].tv"88.$ (])
bekezdés
alapjanil}, Ii:gatlanértÉkesítésÉre
az álta]Ánosszebáli'u}i
vottatkoeÓan
szerintirrd fuetésÍ
koÍeIezettsÉget
r'áIRszioÍ.ta.
EladÓ kijelenti,hogybe]fo]don
nJ'i]vrlntar[ásba
r,ettadÓa]any.
Vevü kijelenti,hogyaz Áre+r5rv-ényben
jogallÉsa
alapjanaz adfrhatőság
szabályozott
tőle guAFA firetését
ne.mkcivetelhetj.
Elózőek, valanrintu' Ár'a tv. 142.$(1) bek. e) pontjaés(3) bekezdése
alapjanaz
adásvételiszerzödéstárgyát képezö íngat]anértékesítését
terhs]óAn"q'.tg'z EtadÓ
felszámítjaYevónek.
Felek megálapítjá.k,
reális
hogy a jelen szerztidésben
rÖgztettvételáraz Ingat1an
foigálai éilékeés aZ a jelen szer*Ődésben
és feltétele]qre
fog]alt kőliilffién}'elg''e
lettrireghatározva.
. tekíntetteJ
2,7,

A vÉtelarat
Vevó az a]ábbimÓdon kotglesmegfizetni:

2,1,1,.Je]enszerzódésaláírásátÓl-szárr'rÍtofi
8 (nyolc) napon belril Yevó kÖtelesa telies
vdtelarat3,025.000Ft.ot +Ále _ frzazIláromnruiia-huszonőtezer
forintot +ÁFA,
Összesen3.63Ü'000,.Ft-ot,azlz HárornnrillíÓ-hats
z.áillarmincezerforintot, banki
áfutalássalE]ado ER$TE Bank HungaryNyRt.-rrélvezetett11996808-06200820.
00000000 szarrrrl
barrkszánrl
ájára egy osszegbenmegfizeh:i.
2.2, Fizetésegyébfeltételei
2.2'1. Fe1ekmegállapodna]t
akkor
abban,hogy bánnely jogcímenmegÍizeteft
pénztisszeg
tekintendőtefiesÍtethek'amikor azt az EladÓ ba.nkszám]áján
szanr]aveze1ó
bantja
jÓvájrta
2.2.?. Késede]nesfizetésesptéreFe]ek kiktitik, hogy VevÓ 8 mindenkorjegybanki
alapkamat+2%-nalrnregfelelő mértélnikésede]nrí
kamatot fizet' Ha a \revűnek
késedelnes
jánilé},taiiozása
fieetés
esetén
tóke, kanratés
ísfennáll,ésa fizetetLÖsszcg
az egésztartozáskiegyenlítésére
elsŐdlegesena
nem elég,a beérkezöÖsszegeket
kÖltség-,
majda kamatésvég{tl
a tőketartozfura
szánroljakel.
2,?.3. Felek neegálJapodnak
esetén
abbaR trogy 30 napot meghaladÓÍizetési
késedejerrt
EladÓ jogosult VevóhŐz intézettegyoldal írásb'elinyílatkozatáva]
a2 adfuvételi
szerzödéstŐla fogJalÓjoglr$vetkennényeinek
ajka]rnazása
mel}ettelá]lni'
2,2.4, A véte]árŐsszegérÖl,
EladÓ szárrlájan torténőjÓválrás napjával egyezö teljesítésí
dáhmÍnalszárnlát all{t ki, mint elŐlegről. A vÉgseárnJa
ktátlításfuaa bejegyzesi
engedélykiadásánaknapjall kerr]l sor, rnslynekteljesítési
napja,
dátumaa kÍá]lÍtás
íllefveaz S,pontbanszereplŐbirtokbaadás
napjakőzt]]a korábbj.
?.3,

Eladl a2,?.3,pontszerintielallásaesténa Vevö kÖtelesaz Eladőnaka szereŐdéssel
kapcsolaÍosan
felmerijltvalamonnytigazoltkalát éskÖ]tséget
megtéríteni"

Péter
Dr.]\{aÍuz
jogÍanácsos

ig.sz.:03826
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E]aciÓa jelen adásr,Ételi
szcrzödéstmgyátképeztilngetlanon
iuiqidonjogát
a telics
vételar'
szárnlájárattirtÉnó
beérkezéséig
feruitartja'
EladÓ a teljesvételarszánrJájála
Íorténő
beérkezését
k(ivető t rrun}zurapon
engedél'vt
kciteleskjadni
belrilbejegyzésí
Vevónek, hogy az lrrgatlantulajctonjoga
javára
jogcÍnrén
I/l fulajdoili
véiel
\IevŐ
aranybanaz ingatlan-nyÍlvántarÍ
ásbabejegyzÉ
kerÍiij
sre
Ön.

3.2. EladÓ ezennelhozzájárulahhoz,hogya tulajcionjoganai<
fe'rurtartásár,al
tÖrténöeladás

tényét
Vevó a jelen szerzódéshatáiybaldpéséÍ
kÖvetőensajátjavara az ingatJan_
nyilvántartasba
feljegyezttsse.

1.1

A fulajdonjogvá-ltozásánakaz ingntlan-nyiJváliartáSban
toriénöátyezertetése
a Vevó
kotelezettsége.
,

3.4. Je]enszerzödésaláírrásár,al
Vevó visszavonhatatlanul
adjaalJ:oz,hogy
hozzájÉrulását

anennyibenEladÓ a jelen seerzódéstŐl
a 2. pontbanszabályozoftrnődone[il1,alckor
EladT egyoldal nyilat}ozztáva1jogosult kÉmi a Foldhivatalátll a triJajdonjog
fenntartfusa]
tortérrt
eladástényének
tÖrlését
ésaz elj&ásrnegsriintetését.

A
T.

Szavatosság

4 , 1 . EladÓ szavatosságot
vállal az l.4.ponibzurleÍrteladÓ1tájékoztatáson
ítL,az átruházott

lngatlanPEÍ-,tsher., és ígénymentességéért'
tudornásulveszíés
Yer'ö ugya.nalckor
elfogadja,hogy EiadÓ az átruházattIngatlanért
nem vá11a].
kellékszavatossfuot
A
Felek kijelentik,hogy a vételarEiadÓnaka kelié}cszaYatosságí
felelBssége
kizÉrfoá$ak
a Íigyelembe
vÉte]ével,
kerirhmegállap{tásra.
E]adÓ szavato]Ezelt,hogyae ingatlannyilvántartásonilletve ezen seerzödésbenfe]túnteteftoken
kívÍil sirrgs harrnadjk
szemé]yneko]yan j ogq amely neki felrÓhatÓan a Vevő tulajdonszerzését,
fulajdonjogábÓl kÖvetkezŐ jogosuliságainak gyakorlasát akadáJyozn4 Yagy
meghi{rsítaná'

4.2. Vev{íkijelenti,hogy az adásvételtárgyát képezö IngatlankÖzmrj.,és kornyeeeti
állapotát,jogi helyzetét,tglel atárokat a jelen szerződÉsataírásaelőtt kel]Ő
kÖrri]tekintésse]
megismerte'nEIIIhagyatkozottkizárÓIag Eladő á]!ítasaíra
és ennek
a]'pjáo kertil sol a jelen adásvételjírgyietrnegkotésére.
Az Ingatlanonterve?ett
tevékenységét
az iiletékeshatlságo}ckalegyeztefie.Míndezekke]kapcsolatbanW
E]adővalszembena késöbbieksoránsernminemri
ígényt
neffitárrraset.
Vevó kbtelezettséget
val]al aITa!hogy abban M esetben,amennyibenesetleges
ktlrnyezetikár menil fel, a Vevó átvállalja nnnak kÖltségeít,
erze!'kapcsolatban
Eladőval semrnilyenigénytn6lntámaszt.
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EIadÓ ngm válla] felelŐsséget
az ingatlanon.esetlegesenmeglévöés az íngarlan
nyilvantartásban
í11.ingatlan-nyilvántaÍtasi
kÖzrnitvekérr,
fel nemttrntetett
térképeken
kábelekért,
egyébosÖvekért
ésvezetékekért.
Veyó vállalja hogyaz ebbŐlfglrnerÜlt,ót
értkárokértEladÖfe}énenrtépfel, ezcnigényeirólkifejezetlen]emond'

Dr. ]l,I*tuzPé'ter

NagyIirváil;'{EZELl Zw,

t*{'vveryoxkqÉls{,esl"*i'
'' jr,
pf.
vezérigezgatÓ,.Eládá 10Z0

I--

CzoopÓIsfvan
Pusdaszaboics
vá'os Önkonnányzat
poigínnestcr,
Vevó
.F

,1

p]6dlir,e]
jgénnyt:l
neni
sze,rnbett
E nrjattkjÍogással.linnasszai,il]etvtlkáné:-ítési
kii1u]cs
e
ri'rr1'i
ezt
\Iet'Ő
1éphetrrek
fel.Az ingatjzur
eseilege's
e:lelén
crrékesjresc
lov;i.bb
g1edŐ
einu]as:-1lisábri]
a ]s.end{5
tulajcioirostudor:rására
hozrii, Ez.enkotelezr:rtség
g \revottelheli.
rnindennemrí
felelÖsség

4.4, A Vevö fudomásulveszí a vasfrtvona]kÖzeiségét,
komyezetihatásar!e tertilet

ktizlekedési
besorolasáqvalarninla:4 hogy az ingatlanta vasrjtipálya k relségébŐl
eredósnhatarértéket
is meghaladÓzaj, rezgés,
slb. hatásc,kdrhetik.Vevó tuclomásu]
jarÓ hatasokat
veszi továbbá,hogy EiadÓnnknincs mérdját'nn
a vasrlttevé.kei:ységÉvel
pitlÉ,Jagos
(eaj,rezgés.
rázkÓdásbÓl eredőépÍiJet
kár, tílzkar,stu.;időbenkor]Étoeni,
adni.A
helyt
igénynek
kjvédenivagy ezze|kapcsolatos
létesíknényekkel
kártérítési
Vevó a vasűt kÖzelségébölereclö z'aj-ts reegésterheléstha cz megengedett
meg is halada . tudornás,r]
határértéket
veszi éskőtelezi magátarra,hogy ertnl
panaszt,kárrérÍtési
kapcsolatosan
igénytnenrte{esztelŐ.
. a je1enszgreÓdés
aláírásával
A Vevö - es*tlegesjogutÓdjairais kiteded hatÉllyal
]er'rrond
a tulajdonábakeriiló ingatlanbana r'as t rendeltetésseenÍ
visseavon]:atat1anu]
járÓ
eg1nitt
uzemeltetésével
adődÓ, esetlegesjővöbeni karoknak
tevékenységéból
-/"4,stb,) az Eladi (illetve
(ktilonosen,tiiz}iár, rázkidásbÓl eredŐ epriiefuongálás,
j ogutÓdja) részéról
esetleges
érő].
tortgnömegtérítés

A Vevő knte]ezettséget
válla] aÍTa'hogy a fonti kikotéseketa trrlajdonábakertilŐ
ingatlanesetlegestovábbi (késijbtri)
tu1njdonosainaktudomásáta hozza.
bekezdése
36.$.(6)
veszi,hogy a253l1997.fiIl.20.)Korrn.rendeJet
4.5. Vevó tudonrásul
csak a ktl]bl jogszabályokszerinthelyezhetőel. EladÓ
szerjntaa lngatlanonépítrnény
meghatározott
felhívja VevŐ figyelmé! hogy az oTÉK 36.$ (7) bekezdésben
KÖzlekedési
a
KÖzporrti
távolságon belrjl épuletet,építnrÉnyt
elhelyeeni csak
FelíigyeletVas ti FeiÍigye}et
szakhatlságihorzájárulásamellsfi lehet,rnelyhez a
szi*ségeselözetes vasiiti t.uemeltetój
EladÓ adki
vé]ernényt
Szabályzat3.5.pontja
A tertiletaz orÉK 36. $ és38. $ jjleweaz oKV Pályatervezési
altal elŐírtvédŐtávolságon
belrilhelyezkedikel.
Au oTÉK 36.$. (1) bek. rneghatarozott
távotságonbe]íi]iingatlanoknrindenkori
k$rnyezetí
tuIq.donosai,hasznosítÓitudonrásu]veszík fl vasriwonalakkozelségét,
semrrílyen
hatÉsaíkat,
valamirrt a jelenlegí,fejlesztésiterveket, e.bbÖleredÖen
panasszalaz E]adlval
^ naav ZRt-vel szembenngin lépnekfel' Uj építmény
"-gy
betafiásarÓ].
elÖÍrások
építtetóje
kÖtelesgondoskodnia miiidenkorikcirnyezetvédelmi
Felrigyelet
Ezeken a teniletekenépítményt
elhelyeanicsuprína KÖzpontiKoz]ekedési
Vasriti FelÍtgyeletsza}hatÓságihozzájárulásamel]ettlehet, amelyheza sztikséges
_ a naav Zrt, PályavasritiÜaetag Terirleti
elŐzetesvasrtti iizerrreltetóivélemény|
KÖrpondaadjaki.

kerfild'
veszi,hogya rneglévó
Yevritrrdornásu]
vas tvonalurellett,a sajáthrlajdonába
ingatlanon
betartásaizen belu]a zaj. és
az ő feladataa kÖrnyezetvéde]rni
elŐfugsok
l
rnegoldrisa,épúletingatlanonva}Ó megfolelŐ elhelyezésével,
leegésvedeleru
,Jí*
YAz
vagybeépítésével'
telepítésével
hjolásáva],seilkségesetén
zajvodoszerkezÉtek
.a
ís
értéke
Dr' ]t{atuzPffiegesen létesÍtondö
rezgéskibocsá
és
objektutnhelyén vasrit r'aj.
jog1anácsos
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Város
VarosLllil(a
&rtcormányzat
Prrsztaszabolcs
Rtsztaszabolcs

polgsrnester'
VevÖ
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ten,ezés
Éhez
i gén1,l
; ésrr egiende]i.
ber*iazí'ja auépí.tm*l3'
í+
.(],

ktm1'eze|vcc]c1rnj
a hai.ályos
tulaidonos,
hasznái kotelester,éketiy'ségÉt
A rnindenkori
jogsiiabaiyok betartásávglvége:irii,ktm].ezeté.rendben tE:rzuu.EiadÓ kárára
tevbhenységbve\Yo:nyeze\B2unn)tzÉs1nETno\ojnti\.
Birtokbardás

5 . 1 . Az 1.3' ponlban nregjeliilt hasanalativiszon1ra tekintettelVevŐ az Ingatlant
birtokbaadásieljárásranincsszilicség.
birtokábantartjq1'{t1Ön

6.

Ve5'es észárÓ' rendelkezések

kapcsolatos
6 . 1 . Felek megallapodnakabban' hogy a jelen szerzodése]készítésővel

a fulajdonjog-átn.rházás
váva viseli, VevÖ koteles tor,ábbámegf,rzetni
ko]tségeket
rnegvallsulásí
épiiletek
M
(ide
fo\.tan ielmer 1(' illetéketés a k(iltségeket értve
i s).
vá.aajzainakaz e]]iészíftetését

6.?. Elad$ Magyarországonbcjegyzett gazdasági társaság, nem á11 csód-, vagy

korlátozásalá
képessége
fglszánrolásieljarás[atálya áiitt, Ígyingatlanjelidegenítési
felszárnolási
vagy
nerná1l csód.,
nem esi]t.Yevti magyarielepiilésieintonnarryzat,
kor]átozfsa|ánelnesik.
képessége
eljárash'atályaalatt,lngatlanszerzésí

annakfa}<torálását
(ideértve
engedmén3,gzese
6 . 3 . Elad6va!szemtlenibármilyenkÖvetelés
csak az eladÓ
zálogjogalapí1fua
ís) i1letvebánnilyeneladlval szembenikÖvete]ésen
lehetséges'
elózeÍesj ö vatragyásával

kérdésekben
ncm szabályozott
abban,hogy a jelen szerződésben
6.4, Fe]ekmegáilapodnak
irányadÓk.
e $lagy--al
PoigáriTÖrvdnykonryrendelkezdseí

val]a]:rakaJTa'hogy a jelen szerződés
6 . 5 . A szerződö Feiek kÖlcsonoskoteIezettséget

során esetlegfelnreríttóvitás kérdéseket
ésaz ingatlairokátadás-áfuéte]e
teljesítése
szerzÖdésmÓdosítássa]
szukségesetéu
kÓiosonÖsengedm*y*krjtjánffiBgegyezéssel,
szerint
szétrfielye
EladÓ
az
nragulcat
a]ávetík
rendezikou*,1yoeksikertelinsége
éséien
- BírőságkizarÓlagosilletékességének.
_ hatáskÖnclrende]kezÖ

6.6. Felek megáIlapodna]qhogy a jelen szerzödés magyaÍnyelr'en készttlt,annak
a magyaÍnyelv szabályaitkell alkalrnaeni.
érteknezésÉre

63 .

eredetipéidanyban
szÓ suerintrfiegcgyezÖ
nyolo (8) egymassat
Jelen seerzódés
készrilt.
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iogianácsos

íg.i'.'03826
'
trfi

ffi
i;i!.r,':c
jl$-Í.il'
- -

-'
---EW
e Tt)lii'EU' E'l'l LFf.
NaEylufo5oVe
u.11.
Fannln|a
Ery33g.:i.
rr'rÁvváryon}eiela
.^.i?
vezéig{i'gatÓ,Elado

ii; i.J{.1.t7c

*

t --*
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Vevo
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lípís
Je]en"qeerzoclés
annakntjndketfel áltaii aláírásávalJéphatalyba.An:ennyiirenM
aliíírásra
nsmegyÍctejrileg
keniJsoÍ}a szerzódés
a]áílőfcl általialaírásngpián
a késtibb
léphatalyba.

A szerzŐdést
a }.e]ekképviseletre
ésdÖn1éshozataira
isrnétejt
képvjseiői
áiolvasás
feljogosított
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