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SZERZÓDÉS

Mely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666. Medgyes egyhéua,
Kossuth tér 1. szé!ín, statisáikai számjele: 15725211-84-11-32I-04, törzsszána:12szíl asz.:
1572521I-2-04) képviseletében eljáró Ruck Márton polgármester, mint eladó, másrészről
,,HALADAS PLUS" Mezőgazdasági Szolgáltató Korlátolt FeteIősségű Társaság (5666.
Medgyesegyhráz a, Dőzsa u. 26. szérn, Cg. 04-09-004658, statisztikai számjel: t r:seizqr-
0121,113,04 asz.. 11863791-2-04) mint vevő képviseletében eljáró Máchnicz Endre
ügyvezető, között alulírott helyen és idópontb an, az alábbi feltételekkel.

1,/ A medryesegyházi külterütet 0l47l35 hrsz-ű, saját haszrrálatu út művelési ágú, 1817 m2.
területú ingatlanát eladó eladja, vevő azt megvásárolja, a megtekintett álápotban, a
kölcsönösen kialkudott bruttó 180.000 Ft., azaz Egyszaznyolcvan--ezer Ft. vetáhrert. ejogügyletról a Medgyesegyházi Városi Önkormárryzat a 412014. (II.04.) szrimú Kt.
hatfuozatával dőníötl.

2./ Az Ll Pontban körtilírt ingatlan vételtárát a szerződés aláírésáíkövető 8 napon belül vevő
eladó részére - az eladő fltal kiállított számla alaplán, - átutalással teljesíti, az eladó átta1
megadott l 17 33 l37 -1 53 44083 számú számlára.

1i V".": kijelenti. hogy belfiildi székhellyel bejegyzett gazdasági tarsaság, eladó a Magyar
Allamkincstar által vezetett törzskönyvi nyilvantartásban szereplő önállójoli személy.

4./ A szerződés kötéssel járó valamennyi költség és illeték megfizetése vevőt terheli.

5./ Az ingatlant jelenleg is vevő használja, erre figyelemmel felek a birtokba adásról külön
nem rendelkeznek. A szerződés a]áírásától kezdődően vevő jogosult az ingatlan kizáróiagos
használaíétta, de viseli tattozik az ingaílarrnal kapcsolatos valamJnnyi kiadáj.

6./ A szerződésből keletkező jogi vitrik elbírálásrára felek a Battonyai Járásbíróság ki zaólagos
illetékességét kötik ki.

8./ Eladó ezennel feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy az eladott
insa|larla. vevő tulajdonjogát l/l tulajdoni arányban ái ingatlan-nyil"aot*riJua uaásuaajogcímén bejegyeztesse.

9./ Az,ingatlanra az ingatlan-nyilv ántartásba az EDF Démász jogosult javára 93 m2. területre
vezetékjog vatl bejegyezve, mely továbbra is fennmarad, vevő ennek ismeretében vásárolta
meg az ingatlant. Eladó ezen túlmenően szavatosságot váttal az eladott ingatlarrp.i-' ,go"v-,
és tehermentességéért.

10,/ Szerződó felek megbízzák dr. Hajdara Béla ügyvédet (5800. Mezókovácsháza, Kalocsa u.
5.) a szerződés elkészítésével, az okirat ellenjeg}zésével, a tulajdonjog bejegyzási kérelem
benlujtásával, és meghatalmazzák azza}, hogy ot<et az ügyueai íí*eoy-.r.tnii-i"r:.,
jogkönel képviselje, kivéve az Illetékhivatali eljárást.



11./ Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a ptk. és a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések az irrányadók.

A szerződést a felek hangos felolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, a jelenlevő ügyvéd előtt helybenh agy ólag alálrtál<.
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MEGBZÁSI SZERZŐDES

Mely készült a ,,HALADÁS PLUS" Kft. (5666. Medgyesegyhlua, Dózsa u. 26, szun)
központi irodájában.2014. |ebruáf {/ -én.

Jelen varrnak: Medgyesegyhríza Városi Önkormrinyzat képviseletében eljáró
Ruck Márton polgármester eladó
,,HALADÁS PLUS" Kft. képviseletóben eljáró Machnicz Endre
ügyvezető vevó
dr. Hajdara Béla ügyvéd

szerződő felek megbízást adnak az eljáró ügyvédnek az eladő kizrfuólagos tulajdonát képező
megyesegyházi 0147/35 hLrsz-ú ingatlanr a az adásvételi szerzódés elkészítésére. A
jogügyletről eladő a 4/2014 (II.04,) számú Kt. határozatával döntött.

Az ingatlanra az ingatlan-nyilviintartásba az EDF Démász jogosult javára 93 m2, területre
vezetékjog van bejegyezve, mely továbbra is fennmarad, vevő ennek ismeretében vásiárolta
meg az ingatlant.

A vételár bruttó180.000 Ft., melyet vevő az eladó által kiállított számla alapján a szerződés
alűré§áí követő 8 napon belül átutalással teljesít, az eladó altal megadott éi a szerződésben
feltiintetett számlaszámra.

Eladó a szerződés aláírásával egyidőben hozzájárul vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.
vevő jelenleg is hasmálja az ingatlant, ene figyelemmel felek a birtokba adásól kiilon nem
rendelkeznek. A szerződés aláírásától kezdődően vevő jogosult az ingatlan kiziárólagos
hasznllatára, de viselni tartozik az azzaljaró valamenrryi kiádást.

EIadő az eljáró ügyvédnek átadja a 412014. (II.04.) szrámú K ft,. határozatot.

A szerződéssél kapcsolatos valameruryi költség és illeték megfizetése vevőt terheli.

Az igazgatási szolgáltatási díj 6.600 Ft.
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