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Kisúj szállás. Táncsics utca 49. szám alatti lakos 211 O- d tulajdoni hányad eiw4ó
másrészröl: Kovács Ferenc Endre születési név: Kovács Ferenc Endre,
-

310
Kisújszállás, Szabadság téri lakótelep 4ép. B lpb. 3 cm. 9. szám alatti lakas vevő
között az alutirott heven és nanon az alábbi feltételek szerir:

1. Eadő eladja. Vevő pedig megvásárolja az eladó 2 - 0—,4 tulajdoni hányadát képező
eiilet mű elesi ágú, 1402 m2
zallasi 7297 hrsz alatt nvihantartott ker ês
r.dtü. ( 5.85 AK) zártkerti inatlant.
ek foraImaról SZÓiÓ 2013. évi CC'II.
2. Vevő kijelenti, hogy a mező- és erdődazdasági
törvény értelmében belföldi term zs szemé., he1.ben iakó, a birtokában álló föld
nem halad.ia me az I
területnagysága a megszerezni kívánt Föld területnag ságá al
hektárt. Vev ő kijelenti, hogy őstennelő, igazolyán,,-- száma 0 5428.
3. Szerződö felek a vételár sszecét 100000,- Ft. azaz Eg) sz.azezer frm ö zegben határozzak
meg es elfogadják.
4. A veiö az 1. pontban megeiöh ingatlant a 3. pontban meghat.árczot vételárért megveszi az
l jogcúnén jegyezze
eladótót és kéri a Földhivatalt. hogy az erre vonatkozó tulajdoy' i - ,-- ár
be javára az ingazian-nvilvántartásba.
S. A Vevö a 3. pont szerinti vételárat a jelen szerződés aláírásával eg. de . üieg teljes egészében
készpénzben kifizeti az Eladónak. Az Eladó a vételár hiánytalan át'ét ét a jelen szerződés
aláírásával nyugtázza.
6. Az ingatlan átruházásával kapcsolatos összes költség a Vev őt terheli.
7. A Vev ő büntetőjogi felel őssége tudatában kijelenti, hogy a mező- és erdőgazdasági i..Adek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXH. Törvény 10. § (2) bekezdése alapján a birtokában álló föld
területnagsága a megszerezni kívánt fZ5!d tertiletnagyságával együtt nem haladja mec az I
hektárt.. A vevő továbbá kijelenti, hogy ugyanezen törvény 10. (4) bekezdése alapján
bek. : A (2) bekezdésben meghatározott tulajdonszerzési
tulajdonszerzési korlátozás alá nem esik. (10*
jogosulisa2 mert.kei'ek n'gliapitasaral a területnagag mértekébe a földdel azonos hehraiz Vámon
n iántartot1 müvelés alól kivett terület (alrészlet) terütemag)ságát Is be kell szárnitariii

L Vevő jelen szerződés aláírásával büntet őjogi felel őssége tudatában a Tv. 13 (1) bek. alapján
nyilatkozik arról, hogy vállalja, hogy a Föld használatát másnak iem engedi át, azt maga
használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezenségének, továbbá vállalja,,
a
hogy a földet a tulajdonszerzés id őpontjáról számított 5 évig
(3) bekezdésben
meghatározott esetek kivételével más célra nem hasznosítja, a Tv. 4. -a alapján nyilatkozik
arról. hogy nincs a földhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljestésébé.1 eredő bármilyen
korábbi fbldhasználattal kapcsolatos joger ősen megállapított és fennálló -' j-, vagy egyéb
kijelenti, hogy vele szemben a
tartozása (a továbbiakban együtt: fdldhasználati díjtartozás
szerzést megel őző 5 éven belül e nt állapították meg, hogy a szerzési korlátozások
megkerülésére irányuló jogügyletet kötött. A Tv. I 5.-a alapján a pályakezdö gazdálkodó
kötelezettséget vállal arra, hogy «' a tulajdonszerzéstől számított I éven belül a föld helye szerinti
településen állandó bejelentett lakosként életvitelszer űen cg tartózkodni, vagy a tulajdonszerzéstöl
számított I éven belül a föld helye szerinti településen mez őgazdasági üzemközpontot létesít. és
h) mezo- erdoaazdasagi tevékenységet, illet ve kiegesnto teekenvséget folytat
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9. A Vevő jelen szerződés aláírásával büntctöogi felel őssége tudatában a 10W1999. (XII. 29.)
FVM rendelet 68/C. -a alapján nyilatkok, hegy a fenti ingatlanban részarány-tulajdonnal
rendelkezik, eg ben n ilatkozik, hog\ a zulaJdonában allo részarány-tulajdon osszesitett
aranykorona értéke mennyiségének huszada és a már tulajdonában ês, liaszonélvezetében álló,
továbbá a megszerzésre kerül ő íl5ldterület hektárban k ezett térmér,ékének együttes összege
nem több mint 300.
k forgalmáról szóló
10. Szerződő felek kijelentik, heg:, a hogy a meze ês ercaazdasagi
2013. évi CXXII. Törvény 21.* (2) bekezdése aapián az adás-vételi szerz ődés hirdetményi
úton történ ő közlése a települési önkormán zat polgármesteri hh atala hirdetőtábláján
kifú ggesztésre kerül. Szerzöd ő felek tudomásul b:'rnak arról, hegy a Tv. rendelkezései alapján
jelen adásvételi szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv hagyjajóvá.
11. Az eladó feltétlen szavatosságot vállal az átruházoir ingatlani hányad per,-r- és
igénymentességéért. Kijelenti, hogy az ingatlan vonat!coz.ásaban adó-, vagy adóssá,raléka
TnCS.
12. Az Eladó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáruiását aJja ahhoz, hogy a Vev ő tulajdonjogát
az ingatlan-nyilvántartásba vétel jogcímén bejegyezzék.
11 Szerződő felek meghatalmazzák dr. Vizkeleti Vivien ügyvédet, hogy az ugylettel összefügg ő
földhivatali eljárásban Oket az ügyvédi törvényben meghatározott teljes jogkörrel képviselje.
14. Szerződö felek kijelentik. hogy mindannyian cseleicv[képes nagykorú magyar állampolgárok,
ügyletkötési képességük korlátozva nincs.
15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 2013.
évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Szerződö felek jelen adásvételi szerz ődést - annak elolvasása és értehnezése után, annak
tudomásulvételével, hogy jelen szerződés egyben ügyvédi tényvázlat is - mint az akaratukkai
mindenben megegezőt saját kezűleg es hehbenhagolag íjak alá.
Kisújszállás, 2018. január 11.
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vevő

Jelen Íajosné
eladó

Szerkesztettem és ellenjegyzem:
!'Kisújszállás, 2018.január 11.1
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