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ADASVETELI SZERZODES
arnely létrejött egyrészről Farkas Mária (5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 4. szám
személyi azonosító jele:
alatti lakos (
jele:-)
mint eladó - a továbbiakban Eladó -

másrészről Medgyesegyháza Város Önkormányzata (adőszáma: t5725211-1-04,
törzskönyvi azonosító:725217 , bankszámlaszáma: II733l37 -I5344083-00000000
kópviseli: Ruck Márton polgármester), mint vevő - a továbbiakban Vevő - kőzött az
alulírt napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

-adóazonosító

520|IlŰl439l2alll29. számű jogerős
hagyatókátadó végzésealapján Eladó kizárőIagos tulajdonát képezi a
Medgyese gyháza, belterület 1 4. helyr ajzi szám alatt nyilvántartott, természetben

1. Dr. Neducsin Danica battonyai kőzjegyző
1

a Medgyesegyháza, Hősök utca 4. szám alatt találhatő, 2106 m2 területű, kivett
|akőház, udvar és gazdasági épület megnevezésű ingatlan - a továbbiakban
Ingatlan.

2.

Ingatlant az Erste Bank Hungary Zrt. javőra 22875 CHF tőke és járulékai
erejéig bejegyzett jelzálogjog terheli.

Az

3. Eladó eladja az Ingatlant, Vevő pedig 27/2a0. G,Z4,) KL. határozata alapján
megveszi o"t s.OoO.ÓOO,- Ft., azaz Ötmittió forint vételáron.
4.

A vételárat Vevó az a|ábbiak szerinti egyenlíti ki:
- Az Erste Bank Zrt. írásbeli nyilatkozata alapján Eladó á|tal felvett hitel
végtörlesztése érdekébenVevő befizet 4.100,000,- Ft-ot Eladó a banknál

_
-

vezetett 1 1600006-00000000 -46220530 bankszámlájára, melyből 500.000,- Ft
foglalónak a fennmaradő ftsz vételár elólegnek minősül.
Vevő átutal 500.000,- Ft-ot Dévényiés Társai Ügyvédi Irocla által megadott
1 1733L37 -20000710-00000000. számű szám|ára,,Farkas Mária ügyében járó
vételáí"megnevezéssel Eladó újonnan megvásárlandó ingatlanának vételára
jogcímén.
A fennmaradó 400.000,- Ft vételár a birtokbaadásig visszatartásra keriil,
melyből Eladó és Vevő közösen kiegyenlítik az ingatlan közmű
szolgáltatóknál fennálló taftazásait, a kőzjegyzői eljárással, valamint az
ingatlan_nyilvántartás átvezetésével kapcsolatosan felmerült és Eladó által
még ki nem egyenlített egyéb költségeket. A fennmaradó vételár Eladót illeti.

5.

Az

6.

Eladó a 2. pontban rögzítetteken és a 4. pontban

Ingatlan birtokba adására 2OI2. február 15. napján kerül sor, jegyzőkönyv
felvételével.
közműszolgáltatóknál

fennálló tartozásokon túl szavatol az

meghatározott
ingatlanrész per-,

teher- és igénymentességéért.

7.Eladő jelen szerződés aláírásával feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, h,ogy az
Ingatlan vonatkozásában a tulajdonjog adásvétel jogcíménVevő javára l/l
arányban az ingatlan-nyilvántartásba átjegyzésre kerüljön.

l12

8. Eladó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy magyar állampolgár, és

szerződéskötési képességekorlátozva nincs, Vevő kijelenti, hogy belföldi
örrkormányzat,

ügyletkötési képességekorlátozva nincs.

9. Eladó vállalja, hogy jelen adásvételi szerződést harminc napon belül benyújtja az

illetékes földhivatalhoz.

10. A

vételáron felül Vevőt terheli a szerződéskötés kapcsán felmertilt valamennyi
költség, a földhivatali igazgatási szolgáltatási díj.

11.Vevő kijelenti, hogy _ mint magyarorczági települési Önkormányzat - Illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.§ (1) b) pontja alapján teljes személyes
illetókmentességben részesü1.

szerződésben nem szabá|yozott kérdésekbena Polgári Törvénykönyvről
szóló Ig54, évi IV. törvény rendelkezései, és a jelen jogügyletre vonatkozó hatályos
jogszabályok az irányadók.

A jelen

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás
és értelmezésután jóváhagyólag és saját kezúleg aláírják.
Medgyese gyháza,2012. január 30.
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Medgyese gyhóza Város Onkomtányzatct

Farkas Mária

Eladó

A szerz,ődést ké,szítettem és ellenjegyzem:
M ed gy e se gyhdza, 2 0 1 2, j anuór 30.

Medgyesegyhtíza
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