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Mely létrejön

részről TUKÁNÉ \ \RCSO \1\1{GII szn.:

9. szám aiaJ. MIS1AFOS ENDRE /szn.: Mészáros Endre,

J

Mohácsi u.

5:310 KisújszáHás.. Bé!a ':Eníly u.. 44. szám
alatti lakosok, mint elad('k.
KOS 'szn Klement Ákos,

masrez61 KLE\Ii\T

531u :Ksiszál1ás, ", "a.r.-2, a u. 21a. száa:tilakos,mintvei ő között
a mai napon az alábbi feltételek medett:
Szerzőő felek az ingaran tu1ajdon. lapjáról megállapitjf,
gy a kisújszállási
0316124. hrsz. alan felveu. összesei 1 ha .795 m2 ri:1lerii, 21.20 AK értéku. _szntó és
kivett toltes eae1öIe. e' - ze r'e Kisi
ilterületer a e ri őfold
ingatlanr: Tukáné Marcsó Margit l ő dó 944240-ed részben (4.47 AK). Mészáros
Er.!re ehhi
58'4!4Q-ed rfs7brn i'4." ő \K) iní 192'4240-ed rszi.,en pedig Kiément
ve
i wIajdotioai.
Az ingatlan teljes taker-, per- és igonynentes.
Ezen Inatlan a mező- és erdősgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 0= tv. (a
a a.ba' fdforgalim torén) 2 * L
ezdes, va'aimt az 5
17 pona alapján
term ő földnek min ő sül.
1.! A fentiek el őrebocsájtása után fent mcgnevczert eladók ezen daS\ éte.li
szerzédéssel eiadiál őrökre és visszavonhatatlanul a fent részetesen körülírt és a "újszállási
02024., hiu. alatt felvett, összesen I ha 1795 m2 terület ű . 21 .ü AK értéku, „szanto es
ki
tö!tés" megjeilés, természetben Kisújszállás külterületen Izva rernr őfild ingatlannak
a közös tulai donukat képező egészbez viszonyított összesen 1852 2.10-td részillet őségét
teher-, per- és iaén' mentesen fent megnevezett vev őnek mindösszesen 324.100.-Ft, azaz Hromszázhuszonnég.ezer-egszáz - forint kölcsönösen kialkudott vén1lrért akként, hogy
a vételárból Tukáné Marcsó Margit eladót 156450-F. :nig Mészáros Endre eladót pedig
167651-11- z vételárrész illeti meg.
.i Fent megnevezett vev ő a fenti 1.11 pontban részletesen körülírt külteriileti term ő flild
ingatianilletősgeket az ott kitett vételárért és feltételek mellett ezer aiásvételi szerz ő déssel
megvásárolja. mely vételárat a 60 napos hirdetményi úton törtér ő közlés levételét követő 8
napon befl! lesz köteles egyösszegben az eladók részére iiizeini.
3 , Vevő a megvásárolt ingatlanilletőségek Iririokába és haszná1atba a mai napon lép,
ezidotől kezdődően húzza is azok hasznait. de viS-,A is azok adóit es közterhek és azokat a
jövőben is viselni fogja.
A vevo tudomásul veszi azt a tényt, hogy amenn\ iben a Jelen okirat vonatkozd jogszabályok
•erintiiávábavására hiatott edárások alapján más lesz jogosult ajelen szerz ődessel érintett
inganiiietoségek birtokába iC2fl. ezesetben a helyébe lép ő ve.vá részére az
ingatlaniiietöségeket a hatáivosu.kí adásvételi szerz ődésben foglaltak szerint köteles a -A
részére birtokába bocsáitanJ.
4./Eladók a lelen jogügyiee tárgyát képez ő ingatianiiletbségek teher.. per- és
ign:mentssééz.

5. Eladók már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy
a iz en jogügyet .. g<át képez ő (894/4240-ed és 9584 4240-ed illetőségekre) m ndösszeser
185214240-ed :tanillet őségre a tulajdonjog a vet ő javára VÉTEL jogc mén az ingatlannyilvántartásba ^e eg zésre kerüljön.
6.1 Szeazöácfelek meghatalmazzák dr. Varga Zoltán kis ű Tszali s ügyvédet iroda;
5310 hújszál ás. Dózsa Gv. u. 1. .
Megyei Ügyvédi Kamara tag
Hamaraz azonos._ száma: 36071089, kamarai nvilvántartási száma: 09-90, ű ` vti éd
is azolvány száma: - 02130/ jelen jogügyletükkel kapcsolatos jogi, teend ők elláisá~n ,
beleértve az il e é:ties Ónkormányzat Jegyz ője előtt a szerződésnek az elövásárlási
o osu!tTaiv ai II r ű L:n:é : úton történ ő közlésével kapcsolatos eljárást is,
7.1 Eladók kieenük. hoz, az 1.1 po„t•an megíel őlt termőföld in atlanilletós ek
feli :. rendelkezési o_ .: korlátozás alatt nem d1..

C.
8.! Eladók
e _..
hagy
az I. ^onthan rnegieJö t ingatlanillet őségekkel
kapcsolatosan a 2013. ei Ckkii, tö_v ér.~ per_ eiöírz elóz=á,árlásí ion jogosultjainak
.Tűrésélc von a íoZD"v' szarál oka be*arn 1i:.
91 _'et•o kijelentI.I. : azv a _ eza- és erdoaazdági földek forgalmáról szóló marvény
10. (1) bekezdése szerinti be diói te.... szer szeméí .y és maga: áltaxnpcalg , így ezen
előírás szerint afől ..__w áo: oWá:.esze:ezr; Togo s lt.
Tulajdonszerzés: =:ovo, i: á a köréren a 2013, évi CXXIi. t őrvény 13-15 aha
előírtakra tekintettei iit _a::ozz>a ov
- a termőföld tuiajdoagának megszerzésére jogosultsággal rendelkezem, kijelenten i,
hogy a f1dforgalmi törvén 5. . ^ . n ontj a szerint földm űvesnek minősülők,
- állalom, hogy a jelen szerz ődésben meghatározott term őföld ingatlanilletőségek
tuisiúo..
nl,,og
gá ; a': megszerzés: esetén
é : e 'e e ek a földtörvény 10. ~,, a 13. §. (1-43
bekezdésében. vw...mint a 14 &-a han foglal: feltételeknek.
Te:
képeza zermoitId ingatlanilletőségek tekintetében vállalom,
j elen i
hogy- azok tulaldonomba kerülése esetén ű fökihasználatát másnak .sem engedem át azt
magam használani, ennek so.a.. C:egez veszeti földhasznaiali és hasznosítsi
e.'
? .et a
a
z—r :e~ s
tu1ajdonzerz
egy. továbbá <:~...Lzet
ti~`e_
~..~ o x arra. ogy a in g
köte.'.z'-_us.,_
2)
id3pont átó vsz ... ott 5 évig ma e a „e.._ ..a=zr o:r: e teknt e a i lútör ént - 13
bekezdé.~cen foglalt eseteket.
- ) ele n en~., hogy nincs a ö dhaszn.... á r: Táró •cl enszolgáltatásom teljesítéséb ől
iosrer ő ser, megállapított és fennálló
c
eredő 'oármil ; e_. korábbi földhasználartal kanesolatosan
díj-, vagy egy tanozásom (földhaszné: .. ;í- tartozásarni. valamint kijelentein, hogy ízien
szerz ő dést mege'oz er 5 éven be ... ....m á aníto._ák meg. hogy szerzési korlátozások
y
v
megkel 'ésé.e
:
irónT. ulójogügyletetkötörtem;
oi
o
~' e. te
r
'
d, portt5a
t ~ 4, szerinti _b.
;1 oehez
i6é
kije:
.c.. hogy; a 2013. CX Il
alapian, mint o o éves, aki helyim laké, a 18. , , :o:dnn'. es tuiajdormárs, továbbá 18.
. i l bekezd es a.' pontja alapján családi gazdaság tagja ~ok, így elóvá.sáxlási
jogosultsággal rendelkezem;
kezein;
- tudomásul eszem,
ha utólakos ellen ő rzés során jogerősen megállapításra kerül
a fenti nyila` coza.c.... alátlansága, úgy az a !b wn et őtörvénykőnyv szerinti biintet ő jogi
felelősségre vcn_.so _ : továbbá az adásvételi szc zöd és tárgyát kémszó föld használata után
jogsértő állapot fennállásának id őtartama d:... részemre folyósított k őuség s éz _ vagy
európai uniós :ómoaatás.nak megfelel ő 'szean pénzösszegszafize..s,t és egyéb
büntetéseket o^..u. maga után;

'e .:e_~. hoa ..lem szemben a szerzést megel ő z ő 5 éven belül nem állapították
meg. hogy a szc.ze_.korlátozások megkerülésére irányuló Tok ügyletet kötöttem.
10.! Ve' c -büntetajogl felel őssége tudatában — nyilatkozik, hogy a mát tulajdonában
: ö íbidek
":e...acvsáea a jelen adásvételi szerzdéssei tulajdorába keriilö pld
nagy sá áv al e ..... -e
::i el a Földforgalmi törvény 16. ;, (1 ) bekezdésében foglalt
mérvéket. vaavis G 30l '--árt. továbbá az ingatlan-nyilv°ánta~; ásröi szóló 1997. _ . i C Li.

-3Sorszám: 313.
törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 68/C. *-a alapján
nyilatkozik, hogy részarány-tulajdonnal nem rendelkezik.
11.1 Vevő kijelenti, hogy a 326/2001. (XIL30.) korm,számú rendelet szerint, valamint
a 2001. évi XCVI I. törvény 4. *-a alapján nyilvántartásba vett családi gazdaság tagja, családi
gazdaság nyilvántartási száma: 16/01622-8, földm űves nyilvántartásba vételi szám:
510004/2016/2015.12.30. Vev ő kijelenti, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai
nyilvántartási száma: P000000570491.
12.1 Szerz ődő felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen okirat az illetékes
Polgármesteri Hivatal hirdet ő táblájára történ ő kifüggesztést követ ően megküldésre kerül a
mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából, majd ha a jóváhagyásra sor
kerül, úgy a szerz ődés a föld fekvése szerinti helyi földbizottsághoz kerül továbbításra szintén
jóváhagyás céljából.
A mezőgazdasági igazgatási szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött okiratok közül az
adásvételi szerz ődést és az esetleges elfogadó nyilatkozatokat el őször kizárólag azok tartalma
és alaki kellékei alapján, az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelel ősség
szempontjából vizsgálja, illet őleg ellenőrzi. Mindezekre tekintettel szerz ődő felek tudomásul
bírnak arról, hogy jelen szerz ődés hatályba lépésének feltétele a mez őgazdasági igazgatási
szerv jóváhagyása.
13.1 Szerzőkló felek kijelentik, hogy mindannyian cselekv őképes, nagykorú,
devizabelföldi magyar állampolgárok, így szerz ődéskötési képességük semmilyen
szempontból nem esik korlátozás alá.
14.1 Az okiratot szerkeszt ő ügyvéd tájékoztatott bennünket mind az adásvétel
jogintézniényérő l, iz adó, valamint illeték.jogszabályokról szóló rendelkezéseir ől, így
tisztázatlan kérdés az adásvételt illet ően egyikőnkben sem maradt, a kérdésekre kielégít ő
választ kaptunk és ennek ismeretében és tudatában írtuk alá a vonatkozó adásvételi
szerződést.
15.1 Jelen szerz ődés megkötésével kapcsolatosan felmerül ő költségeket kizárólag vev ő
viseli.
Minek hiteléüi. jelen adásvételi szerz ődést felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt az okiratot ellcnjegyz ő Ügyvéd előtt helybenhagyólag írták alá.
Kelt Kisújszálláson, 2018. január hó 30. napján

_____ __________

• •. : __•.

Tukáu Marcsó Margit elaó

__

Mészáros Endre eladó

Klément Ákos vevő

Alulírott dr.Varga Zoltán Ügyvéd (a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara tagja,
kamarai azonosító: 36071089, kamarai nyilvántartási száma: 09-90, ügyvédi igazolvány
száma: 0-102430) ezen okiratot szerkesztem és ellenjegyzem Kisújszálláson, 2018. január hó
30. napján: ‚VA
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