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amely létrejótt e gyÉszíőI a fuIezókovácsházi Református Eryházközség / 5800 Mezőkovácsháza, 'Iáncsics M.u,43., statisáikai számjele; 19980175-9491-559-04, adószáma:
19980l75-1-04, minisáériumi nyilvantartási száma: 00002l20I2l20L2.01.31,1, képviselők
, an:
együttesen: Motnár Virág , szűl:
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- gondnok, ellenjegtzők:
jogtanácsos
és Marlco IsNán
Katona Gyula esperes, dr.Petnehazi Zsigmond egthózmeglei
eglhazmeglei gondnok - mtnt e|adő,
amely létrejtitt mrásrészról Medgreseryhriza Városi Önkormányzat / 5óó6 Medgyesegyháaa, Kossuth L. tér 1., statisztikai szrárnjele: 1572521|-8411-321-04, adőszána: l57252ll-204, képviselő: dr. Nagl BéIa Györgt polgórmester l
mint vevő között az alulírott helyen és napon az alábbi feitételek szerint:

1/.

A felek rögzítik, hogy

az eladó kizárólagos tLrlajdonátképezi a medryeseryházi 145. hrsz,
alatt nyilvrfutartott, a valóságbarr 5666 Medgyesegyhráz4 Luüer u.6.sz. alattt |akóhéa és
udvar és intézményi épület megnevezésú 156ó nm. teriiletú belterületi ingatlan, amely
igény-,per-éstehermentességéértaz eladó szavatol.
Rögzítik, hogy a jogügylethez az eladó vonatkoziisában a Tiszanttrli Reíbrmátus Egyhilzkeriilet Tanrácsa 15/201 5,05.28.ET . haífuozaával, míg a vevő vonatkozrásában az önkor-

mányzat képviselő-testiilete 4412016./í1.23.lKt.sz. hatérozaával előzeteselhozzÁjémit,
Az eladó kópviselói nyilatkoznak arról is, hogy ajogügylethez a fentieken.kívül a presbitérium és minden közvetlen felettes egyh{ázi szerv sziikséges jóvrá,üagyása is megadásra
keriilt, az eladó képviseletére a szíikséges felhatalmazrissal rendelkeznek,

2/.

az eladó eladja" a vevö me gveszi az 1/. pontban körülírt injelenleg
is riLll, megtekintett állapotban a felek között kölcsönösen
gatiant úgy, ahogyan az
kialkudott bruttó 2.700 000 Ft, azazkettőnt|liő,hétszéuezet forint vételár ellenében.
A vételrirból 1.880 000 Ft a telek, míg 820.000 Ft a felépítrnényellenértéke.

A tbntiek rögzítésétkövetően

_1/. A^

vételrir rnegfizetésérea vevő ajelen szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles az

eladó Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53500810-10126019 sz. szirn,
lájriLra történó átutalassal.
A vevő a vételar kiegyenlítésévelegyidejűleg jogosult az ingatlant birtokba vermi, amelytól kezdődően j ogosult annak hasmatr4 azonban viselni köteles a teíheit is.

4/.

Az eladó kérésérea vevő kötelezettséget vállal anq hogy az ingatlanon levó templom

épiiletéta jövőbeni haszrálat sorlárr csak olyan célra használhatj4 hasznosíthatja, amely
semmilyen módon nem ellentétes az abban korábban gyakorolt hitéleti tevékenység alapelveivel.
Az eladó köteles továbbá a templom épületét oríe iránluló igény esetón egyhiázi rendezvények megtaítása céljából tédtósmentesen az eladó rendelkezésérebocsátani, illetőleg
amennyiben a településen református gyülekezet alakulna, írgy a glilokezet részérehitéleti tevókenysége gyakorlásáiroz tédtésmentesen rendelkezésre bocsiltani.

)

5i. Az eladó a vételár bankszámlájára történő beérkezéséigtulajdonjogát fenntartja. Errnek
megtórténtével egyidejűieg az eladó írásbeli bejegyzési engedéll köteles kiadni a vevőirek arról, hogy irz ingatlan vonatkozrisában a vevő tulajdonjogának ingatlarrnyilv;ántar_
tásba történó bej egyzéséhez - vétel jogcímén, 1/1 aninyban - feitétten és visszavonhatatlen hozzájárulását adj a.
A bejegyzési engedély kiadására illetóleg aláitétsára az eladó jelen szerződéskötéskor
eljáró képviselői együttesenjogosultak azzal, hogy az alriír:ásuk ellenjegyzése már nem
szűkséges.
6/. A jelen okirat elkészítésévelés a foldhivatali képvi§elet ellátásával a t'elek meghatalmazzak dr.Vigh Attila egyéni ügyvédet / 5700 Glltl4 Csabai út 62./ ,

A felek nyilatkoznak anól, hogy ajogügyletet érintően a szükséges ügyvédi kioktatást
megkaptik, ajelen okiratot egyben ügyvédítényvrázlatként is elfogadják.
a vevó viseli.

A szerzódéskötés költségeit

7l. A je|en szerzódésben nem szabályozott esetekben a 2013.évi V.tv,/ Ptk./ és a vonatkozó
j ogszabályok rendelkezései az iÉnyadóak.

Medgleseryház a,2016. március 03.

Medryeseglháza Város
képv: dr.Nagy Béla

vevó

Az eladói

alá,ítást ellenjegyzik:

Katona Gyula esperes
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