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lakcim:

az alábbi fe|tételekkeI

Az inqatlan

1.11. Azeladó nyilatkozik, az ingatlan-nyilvántartásba belegyzett hatályos adatok szerint kizárólagos tulajdonában
áll a

zalaegerszegi 25990 hrsz-Ú,701

l./2. A fenti ingat|anra

Kálmán utca

]

-

m2

alapterületű, ,,kert és gazdasági épulef' ingatlan

a tulajdoni lap lll /1 részere az E ON Eszak-dunántú|i ÁramhálózaIiZr1,

(9027 Gyór, Kando

1-13 )jogosult 1auára 13 m3-re vezetékjog van bejegyezve

l./3. A fenti ingatlan egyebekben tehermentes

ll,/1. Vincze Nándorné eladő etadja, a vevő
a

3,000,000,- HUF (azaz Hárommillió

zalaegerszegi 25990 hrsz-Ú ingatlant,

forint)

melynek tulajdonjogát az eladó áíruházza a

,3

si
d

v ncze Nándorná

\/iz endva Zsuzsanna

eIadó

VeV0

ll,/2. A vevő az eiado részérejáro 3 000 000,-

Ht,t ,,::: lrl:;z:]ado

áJtal megjelö|t alábbi bankszámlára

tÖfténó

utalással fizeti meg.

Vincze Nándor C]B Bank
Az eIado a fentiekben megje|ö|t bankszámlára törtenő átuta|ást sa;át kezéhez törlénő teljesitésnek ismeri el

ll./3, A vevő az eladót megillető véte]árat az jlletékes mezőgazdasági igazgatásiszeru jelen okiaI jóváhagyására

vonatkozó közlése kézhezvéte|étkóvető 15 napon belül köteles megfizetni az eladó részére

11.14, AzeIado külön okiratban tuIajdonjog-bejegyzési engedélyt állit ki, amelyeknek 5 eredeti, ingat|an-nyiIvántaflási
eljárásban feIhaszná|ható példányát a jelen adásvételr szeződés aláirásával egyidejűleg a vevő javára a jelen
okiratot készitó és elIenjegyző ügyvédnél ügyvédi letétbe he|yezi

A szeződő felek utalnak arra. hogy az előbbiekke| kapcsolatos ügyvédi letéti szeződést a jelen

adásvételi

szeződés aláirasával egyidejűleg kötik meg,

A szezódó íeIek a fentiekkel kapcsolatban megállapodnak abban, a jelen okiratot szerkesztő és ellenjegyző
ügyvéd abban az esetben köte|es ezen adásvéte|i szeződést es a tulajdonjog-bejegyzési engedélyt a vevó
tulajdonjogának bejegyzése végett az illetékes íöldhivataIhoz benyújtani, amennyiben a felek a ll/1 pontbani
véte|árnak a vevő által az eIadó részere történó megfizetését részérehite|t érdem|ően igazolták
A szezódő íelek megálIapodnak abban, a vételár megfizetését igazoló okiratot köteIesek

legkésőbb 3 munkanapon
belül az eljaró ügyvéd rende|kezésére bocsátani, aki azezen okiratok kézhezvéte|étkövető 5 munkanapon be|Ül
köteles a 1elen adásvéteIi szezódést és tuIajdonjog-bejegyzési engedé|yt az i||etékes földhivataIhoz benyúltani

A tu|ajdonjog-bejegyzési engedély ki- i|letve visszaadásának részletes íeliéte|eita jelen okiratta|

egyidejŰ|eg

a|áirásra kerüló ügyvédi letéti szeződés tartalmazza

lll. A hatályosulás
lll./1, A szeződő fe|ek rögzitik, a je|en ingatlan adásvételiszeződés abbanazesetben hatá|yosul, amennyiben az
iIletékes mezőgazdasági igazgatási szerv azt jóváhagyla és záradékkaI eIlátja

lV. A szavatosság
IV,/1,

Az elado az adásvételtárgyái képező ingatlan per-, teher- és igénymentességéétlszavatol

Szavatol továbbá azérI, az adasvetel targyára harmadik személy(ek)nek nincsen olyan joga, amely,
tulajdon.log tehermentes megszezéseben, illetve ezt követően jogai gyakor|ásaban
megakadá|yozná

I

\/lncze ii]ándorné
eladó

víz endvai zsuzsanna
VeV0

vevőt a
Vagy

v. A bittok átruházása. a biftokbavétel

=,

V,/1. Hivatkozva A PoIgari Törvénykönyvról szc]: t-'.:
.]:,3ny (Ptk ) 6:215 § (2) bekezdésérea szeződó
felek megallapodnak abban, hogy a te|jes véteia: í'z-.3s:::{ :zJ)a|, az eladó átruházza a vevőre az ezen okirat
l /1 pontlában meghatározott ingatlan biftokát
A fentieknek megfe|e|ően a szeződő felek rögzitil., a vevó a :elles vételár kiflzetésének nap)án azadásvétel tárgyat

kepező ingatlant megszezi

A szeződő felek rögzitik, a vevő köte|es aL eze. adásvétellel erintett ingatlan haszná|atát az annak
megkezdésétől számitott 30 napon be|ü| az iIletékes ngatlanügyi hatósághoz nyi|vántarlásba véteI ce|jábol

V.l2.

bejelenteni

Vl. Az e]ővásárlásijog
azzal,hogy a fö|d e]adása eseten a íö]dre vonatkozó, a tulajdonos a|tal elfogadott
véte|iajánlatot egységes okrratba fogIa|t szeződésbe (a továbbiakban: adásveteli szeződés) ke||foglalni, és azt
a tulajdonosnak - a felek a|áírásátoI számitott B napon be|űl - a föld fekvése szerint illetékes települési
Önkormányzat jegyzője részéremeg keIl kü|denj az elővásárlási jog jogosultjaival hirdetményi úton va|ó közlés
érdekében
Vl./'1. A feIek tisztában vannak

Az adásvéteIi szeződés hirdetményi úton történő közlése az eIektronikus tájékoztatást rendszer keretében működő
kormányzati honlapon történő közzététel|eI va|ósuI megazzal, hogy a szeződesben fe|ismerhetetlenné kelItenni
az eIadó és a vevó nevén, lakcíménvagy érlesítésicimén, valamint á|lampo|gárságán kívül valamennyi
természetes személyazonosító adatot A szeződés tájékoztató je||eggeI a fold fekvése szerint i||etékes teIepülési
önkormányzat po|gármesterr hivatala hirdetótáb|álán is kifüggeszthető az elektronikus közzététe||e] me9egyező
ldőtaftamra.

Az eiővásárlási jog jogosu|la 60 napos 1ogvesztó határidón belül tehet az adásvételi szeződésre e|íogadó, vagy
az e őv ásálási jog á ról

Ie

mondo jog nyi atkozatot
I

A nylJatkozattételi határidő az adásvételi szeződesnek a kormányzati portálon töÉenő közzétételét követő napon
lezdődik Az e|ővásár|ásra jogosult - ide nem éftve az államot megillető elővásárlásijog esetén a Nemzeti Földalap
rezeléseé11felelős szervet és az önkormányzatot - a 1ognyilatkozaiát a 1egyző részere szemé|yesen adja át A

Nemzetl Földalap kezeleséétlfeIelős szerv, illetve az önkormányzat a jognyilatkozatat a;egyzőnek megküldi, vagy
a Nemzeti Fö|dalap kezeléséét1felelős szerv, illetve az önkormányzat képviseletébeneljáró személy átadja a
jegyzőnek Az elővásárlási jogrol valo lemondásnak keil tekinteni, ha az elővásár|ásra jogosult az e bekezdésben
meghatározott hataridőn belül nem nyilatkozik

Az elado nyilatkozik, nem kötött oIyan szerződést, amellyel

a

jelen adásvétel tárgyára bárkinek is e|ővásár|ásljogot

engedett voIna

Vll,/1. A szezódó felek rögzitik, a jelen adásvételi szeződést, mint a tuIajdonjog átruházás
szeződést a íöldforga|mi tv rende kezései alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv hagyja jova

ffila!
Vincze Nánc]orná

vízlendvai zsuzsanna

e adó

VeV0

vonatkozo

V]ll. A felek nyilatkozatai
Vlll,/1, A vevó nyiIatkozik, az adásvétel tárgyát kepezl ir:-: -- ..l , i_r, cganak megszeaésére iogosulíságga/
rendelkezik, tulajdonszezése nem ütközik szerzési koláiczasna

A szeződő felek utalnak a Fö|dforgaImi tv 10 § (2) bekezdesere, amely szerint a fö|dművesnek nem

minósÜ|Ő

be|íölditermészetes szemé|y és tagá||ami állampoIgar akkor szerezheti meg a íö|d tuIaldonjogát, ha a biftokában
á||o íöld terü|etnagysága a megszerezni kívánt föid területnagyságával egyűtt nem ha|adja meg az 1 hektárt

A vevő a Földforgalmi tv, í 3 § (1) bekezdése a|apján kótelezettséget vállal arra, hogy a, zalaegerszegi
25990 hrsz-ú ingatlan használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a
foldhasznosítasi kótelezettségének, továbbá vállalja hogy a fóldet a ttlajdonszezés időpontjától számított 5 évig
- a Foldforgalmitv 13 § (3) bekezdésben meghatározott ese/ek kivételével - más célra nem hasznosítja.

Vll1,12.

E kötelezettség-válla|ás alka|mazásáná| ugyanakkor nem minősül a haszná|at átengedésének az, ha a veuő az
ok-ban
adásvéteI tárgyának használatát földművesnek minősüló közeli hozzátaiozója, vagy a legalább 25
tuIa.ldonában vagy
közeli hozzátartozójának Iegalább 25 %-ban tulajdonában álló mezőgazdasági
terme|őszervezeI javára, i||etve, ha vetőmagterme|éshez szükséges terület brztosítása céljából más személy
részére engedi át, iIletve tárult erdógazdálkodást folytat, vagy erdőnek minősülő földet erdőkeze|ésbe vesz

a

Vl l l./3. A vevő nyilatkozik, előv ás

árlási jogosu/ísá gga l n em ren del kezik

Vlll,/4, A vevő nyiIatkozik, nem minősül pályakezdő gazdálkodónak

Vlll,i5. A vevő mint szező fél nyilatkozik, nem minősülföldművesnek,
nem őstermelő.

Vlll./6,

A vevő

mint

nem tagja az agrárkamarának, valamint

szező fél nyilatkozlk, senki irányában nincs a földhasználatért járó ellenszolgáltatás

teljesítésébőleredő, bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolaíos, jogerősen megállapított és fennállÓ
földhasználati dij, vagy egyéb tartozása.

A vevő

nyilatkozik, ve|e szemben a szezést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a
s zerzé s i korl átozá s ok m e gkerü l és ér e irá nyu l ó jogü gy l etet kötőtt.

Vlll./7.

A vevő nyiIatkoz|k, az e szezódés tárgyát képező ingatlan tuIajdoni hányadok
megszezéséve| a már tulajdonában és/vagy haszonélvezetében lévő földterület(ek) ierü
haladja meg a törvény szerinti föIdszerzési maximumot,

Vlll,/8,

Vlll./g.

A vevő

fóldterület(ek)

nyilatkozik, az

e szeződés tárgyat képező ingatlan megszezésével a

már

területnagysága nem haladja meg a törvény szerinti birtokmaximumot,

vjncze it]ándorné
el

adó

v]z endva zsuzsanna
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V|ll./í0. A vevő nyilatkozik, tudomásul veszi, ha utólagos ellenőzés során jogerősen megállapításra kerül a
birtokmaximumra vonatkozó, Vlll./9, és Vlll./10. pontbani nyilatkozatainak valótlansága, ez A Büntető
Törvénykönyvról szóló 2012, éui C. törvény (Btk.) meghatározott büntetőjogi felelősségre vonását, és az adásvétel
tárgyát képezó jogsértésselérintett földtenilet használata után a jogsértő állapot íennállásának időtartama alatt a
részérefolyósitott költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő pénzösszeg visszafizetését vonja
maga után.

Vlll./11. A vevő, mint szező fél nyilatkozik , nem rendelkezik részarány-tulajdonnal.

lX./í. A szeződő felek feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy az illetékes járási hivatal
földhivatali osztálya - a tel.jes vételár vevő általi kifizetését követően - e szezodés alapján a zalaegerszegi 25990
hrsz-ú ingatlanra a tulajdonjogot ,,adásvétel' jogcíména vevő javára 1/1 arányban az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezze,

'l997, eviCXL|. törvény (lnytv,)47lA. (1) bekezdés b.) pontjára
lXJ2. Hivaü<ozuaMingatlan-nyilvántaftásrólszóló
§
a szerződő felek kérik, hogy a zalaegerszegi 25990 hrsz-ú ingatlanra történó tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelem
elintézésáaz illetékes járási hivatal föIdhivatali osztálya tartsa függőben az erre vonatkozó tulajdonjog-

bejegyzési engedély íöldhivatalba történő benyújtásáig, de legkésőbb a jelen adásvételi szeződés benyújtásától
számitott 6 hónapig,

X./1. A vevő a jelen okirat elkészítésévelés ellenjegyzésével megbizza Dr. Takács Tibor zalaegerszegi székhelyú

ügyvédet, nevezett jogi képviselő ügyvédi megbízási diját és a jogügylettel kapcsolatos költségeket a vevő viseli,
A szeződő felek a jelen okiratba foglalt közös nyilatkozatukkal meghatalmazzák továbbá nevezett ügyvédet a jelen
szeződésben lévő változások ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése soráni képviseletükkel.
Az eladó a jelen okiratba foglalt nyilatkozatával meghatalmazza az ellárő ügyvédet azzal, hogy képviseletébena
Vl. pontban jelzett elővásárlásijogból folyó kötelezettségek teljesitése végett eljárjon.

A jelen okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd a fenti meghatalmazásokat elíogadja, a szeződésen szereplő
ügyvédi aláírás és ellenjegyzés az e körbeni ügyvédi meghatalmazások eljáró ügyvéd részéről történt elfogadását
is tanúsítja.

X.l2, A szeződó felek rögzítik, nevezett ügyvéd felhívta figyelmüket ana, hogy e szeződést an
figyelmesen olvassák el.
E felhívás megtörténtének tényéta szeződő felek a jelen okirat aláirásával elismerik,
A szeződő felek a jelen okirat aláírásával tanúsítják továbbá, hogy annak tartalmát az
megmagyarázta.

vincze Nándorné
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'aláirása

előtt

ügyvéd részükre

X./3, A szeződő felek a;elen okiratot szemé|yesen, Dr Takács Tibor ügyvéd előtt íryák alá.
A szeződő felek az okirat utolsó oldalát névaláírásukkal, e|őző o|dalart pedig kezjegyükkel látják el,

Xl,/1,

A szerződő felek

a jelen okiratból eredő vitás kérdéseiket egyezséggel rendezik,

esetén alávetik magukat aZalaegerszegi Járásbiróság
- kizárólagos illetékességének,

Alulírott szeződő felek nyilatkozunk,

- illetve hatáskörlőlfüggően

ennek eredménytelensége

aZalaegerszegi Töruényszék

a fenti okirat rendelkezései a vatóságnak

megfelelnek, akaratunkkal

egybehangzanak, és ezt aláírásunkkal is igazoljuk,

Zalaegerszeg, 2021. 03. 30.

vincze Nándorné
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vincze Nándorné
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Zalaegerszeg en,2021. 03. 30. napján
Dr, Takács Tibor ügyvéd
lrodájának székhelye, cime:
8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15,

KASZ: 36069968
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