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Zánka Közsé8 Önkormányzáti Képvi§előtestülete

Filep Miklós Polgá.mester Úr részére

8251 zánka, lskola u.11,

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt KépVi5előte5túletI

Alulírott dr, N/]áté András, rnint a ,,ló Gazda" lngatlanközvetító (8251Zánka, Fő utca 34/B) Vezetője,
az alábbi kéréssel, illetve ajánlattal fordulok Po18ármester Úr és a T. Képvjselótestület felé,

N/int köztudomá5ú, az önkormányzat és a hivataltavaly ősszel új központiépü etbe költözött, A Fő

Utcában {irodaközpontornrnal 5zemben) léVő régi hivatali épület Gy ,"lves7tette funkcióját,
Éftesülésem szerint erre a régi épületre értékesítés Vár,

Vállalkozásom részéról az alábbi ajánlatot teszem a Volt önkormányzati épület e8yüttes
éftékesítésére:

Vállalom, hogy az in8atlant a mellékelt megbízási szerződés-tervezetben szerep|ó fe]tételek mellett
értékesítem, a T, Önkormányzat által me8határozott speciális köVetelményeknek megfelelően,
Tekintettel arra, hogy helyi lakos Vagyok, ezén megbízá5i díjamat ennek figyelembevételéVe
alakítom ki, egész pontosan az általános 3%-os mértékű juta]ék helyett c§ak 2%-ot (nettó, rnivel nem
Vagyok ÁFA alany) s2árnitok fel, amennyiben az értékesítés a2 én tevékenységem eredmenye,
Mellékelern a megbízási szerződé5 tervezetem egy pé]dányát, melyet már kifejezeiten erre az

ingatlanra alakítottam át, Természetesen minden módosító feltételt nyitottan fogadok.
Ajánlatomma] párhuzamosan ingatlan Óftékbecslőj szakértelmemet, i]l, tevékenységemet is
fela]ánlom a T. önkormányzat felé.

Ezen beadványomat elektroníkus formában is megküldöm a Tisztelt Önkormánvzat részere,

Várva döntésüket, TisZtelettel:
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Melléklet: meebíZási szerződés tervezet
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\lECBiZ i5l SZER/öDEs
Am€]y létíejört egyré§zrőt aZ ,,J6 C^zda" Ing.tlankönetító, Értékbtcslo é§ szolgá|tató íroda
(825] Zánka, Fő utca ]1lB,). adószáma: 66310949-I-]9, mint megbízott rovábbiákban: megbízott
(képviseliI dr. N{áté András)

más}észről:nóv.có!]lóv|.,,.,,..,..,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,..,.(lclefon:

círne: ,,-,.,,,,..,,,,,,,.,,. .,,.,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,(e-1naili.

képvisel]:..,,,,.,.,,.,,.,,. ,,,,.,adószána:.,,.,,,.,,

nlint nregbizó lovábbjakban: megbízó - kózótt, alulirott helycn ós időben a lö!,etkező feltérelekke]:

J, A megbizási szerzódés rfgya a megbízó kizárólagos tulajdonát képezó és a szerződés 2, ponrjában
meghatálozoii ingatlall étékesítéSének. cscréjólek d kóZ-"€tjiése, il€gbizó megbizza megbízottat,
hogy ezen ingatlan órtókesítésének/ cseréiének ügyében eljáion, illetve cladásáícseréjét közvetj§e.

2, A,, llg"llal,\el}"dj,i . ,,,,,,,,,,, ,cTe

"7 lrgallaT jcIc:c:

Az ingatlan adatair, rulajdonságait a jelcn szcrzódés nlelléklerekénr Szerepló adat]ap réSz]etesen
tartahnazza, ]\{egbízott ezen megbízást e]fogadja, emek kcrctób§n Vállalja, hog!,a tárgyi ingatlannal
kapcsoiatosan ingat]anióZ\,ctí!ósi szolgálla!ást \,écez: helyszini szcmlót tan, a7 irányár kia]akiiáSála
javaslatot tesz. aZ ingatlanról Szines fényképet és rnax, .,,.,, másodperc róvidlilln§t készíl, melyeket a

hidetesekben. saját $,ebo]dalan elhel,vez, aZ ingat]ant fol,\,amaloSan hirdeti, aZ érdeklődőknek
tá.jékoztaiist nyúji, Erre a §,eboldalra más médiákbói is irányithatja az éldeklődőkc!,

Igén_l, esetén (M ingatlan kulcsair átvéve) a jclcntkező érdeklődőknek a megbizás rárg}"át képező
jrrgat]ant a he]yszínen benutatja, N,Iegbizott mindcn jc]]cgú érdeklődéSt és e§ellegcs kilogást
nrcglilclőon dokütncntál. ,^ vóglcgcs cladási árar megbizó jogosulr kialkudni. megbízott ebben csak
tanácsadással vesz részt, A kialkudott ár mérrókc a közleiitői jutalék alapja,

3. Megbízó a jogosttlt§ágáát és áz rngatlan íorya]omképességéért szavatosságol váLlal, a s7gíződés-
kötést kővető ]egkésóbb 8 napon bc]ü] a megbízott részére átaüa a7 ingatlan fulajdoni lap-máso]a!áL.

4, Ezen negbizási s7erződés időbeli hatál_va: megiatáíozarlan, aZ ingatlan ór!ékesiiésé]g taft /

meghatáíozofi jdelű, és,,,,,,,,év.,,,,,,hó,,,,.,,napjáigrafi,

A szeMődés m€gsálrésc| mcghatárczott idejii szgrzódós esetén a meghatálozott idó eltelté\,c],

rncgharáíozatlan idejű szeEődés esetén a reüdcs it]mondás mcgbi7otthoz érkezését kóvctiien ,7,nnil
A iclck kijlcsónősm c]iogadják az e-lnailben küldól! jognyilatkozatokat,



5. AZ ingatlan kinálati árának rneghatározásá: A m€glrízó által nrcgál]apjlott eLadási fu (alsó hn]tár):

.,..,.,,.,,.,.,,..,.,,.,,,Ft. ,,,,,.,,,,,.,..,lbriút.
Jl"e,} Jldll megbi7oll o/ rg_l J nelT kl x \-l -,

6, MegbizáSi dij: Nlegbízottat sikcres közveti!és csctón az ingal]an jogúgylcti étékére vetiteli
lnegbíZási díj (köZvctítósi jutalék) ilteti m€g, c]ynek nléíéke 2% , dc mininlum 50,000. Ft, he]_\,rajzi

szánonként, Abban az esclbür. ha a7 eladási ár a]acson],ebb a Szerződésbon rögzített alsó lini!ámál,
akkoí a jutalék §zárnitásának az alapja a tóny]eges ár, Siketcs kózvelitésnek minősül, ha a m€gbízott
álral kózveti!€t! tefiíészetes és/ l,agy jogi szernély, jogi szemóly joerttódja, iltetve a terrné§zetes

személy Ptk áIta] meghatáro7oü szcrinti hozzátaío7ója, öíóköse(i) éS megbízó köZött a megbizás
tárgyára vonaikozó adás-véte]i. csere, ajándékozási, opciós szerzés. tula]donjog lenntaúással ióíénő
ádásvótcli szerződésjón léüe, Ugyancsak srkeles kózvetilé§nck minijsiiL aZ §, ha a megbízott áltat
vógzcf icYókcnység eredményeként az ingat]anra az arrn vonalkozó jogszabályokban meghalirozott
clővásárlási joggal rendelkező személy, ós ha ezen személyck hozzáíaílozői kötncl eliiszerződést.
1ulajdon álruházási vagy tlasznositási Szcrződóst.

7, A teljes közveiitői jutalék mesfizetésérc rnáí az iigylefe vonalkozó szerződés, előszcrzijdés,
előZetes megállapodás a]áirásakor, aZ első fiZ€tóSi kötelezertség teLjesitésckor soí ke[üt, A jutalék

átadása áüta]ással tötléllik. mcgbizott banks7ánlájára. a §Zálila kiállitá§átó1 számítot! ]5 napon lrelül.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízó késedelmes iize!ésc csctón a kéSedelmi időrc a

rlindenkori iegyb lki alapkamal kóts7eres öSszcgóick nlegfeleLő kdnato! köteles megfizclni
megbízott részéle, plusz a behajtással fclmcíilt költségeket is állnja kel1.

ll. Nevesített szerződésszesósi csctcki .{ m€gbízó szerzódósszegésének ninósül, ha a m€gbízó a
m€gbízott által kiköZvetiterr ve\,ő\,el a m€gbízott megkcrúléséve1 köt szerződésl aZ ]ngatlan
éíiékesítésére, Ebben az esetben a mcgbízottlt a mesbízáSi díj kólszerese illeti m€g, továbbájogoslrh
va]amennyi igazo]t kiadásának meglérítését kéfili- N{egbüó ludomásul veszi. hogy a megbí7ott aZ
jngátlan icickkónJ"*i \.áliozásait folyamatosan c]lenőrzi, és it! ir! igúnyói az esetteges cladástói
számí!o!! 5 ó!,cn bclül jogosult éfiényesíteni, Megbízó tudomásul veszi hogyha az inga al]rla]

kapcsolatosan hamis adatót kóZöl, lónycges tényt veg}, kónilményt elhallga!, a megbízottát
mcglóvcszti \'agy egyéb nódon mcgbízottnlk vag}, harmadik sz.mólynck káú okoz. ezórt korlát]anu1
és kizáóLago§a larlozik helytállni, Tájékoáatási kötelezettség €]mulasz!ása esetén megbízó 20,000,
Fr összegű k lélitést köte]es ]j7c!ni megbízottnak.

9, Nlegbízott a felek kéré§ére váltalja, hogy a7 ingailan eladása solán pén7ügyi. hiteliigyi tanácsadást
nyúu !, lovábbá gondoskodik az ingatlan tulajdonosváltás§al felmerillő ügyvédi közlenlűködósró1,

10, Megbízott az űgylct]rcz s^kséges okiratokat a megbízó külön kérésérc ós költségére beszel7i,

ll, A lel€k ezt a szevődóst bánnikor kózós akarattat módosíthalják. A felek érvónycs
jognyilalkozarot egymás felé csak ílásban tcsznek,

l2, Jclon megLrízá§i Szerződés két példánrban készült, mclyből a lelek 1-1 póldányt a m.i napon

átvettek, AZ adalfe]Yéie]i lap egypéldályban kószűlr, megbízotti i'cl]1asználásl,a.

EZen szerzódésbcn nem szabályozoii kétdésekbcn a Ptk előiráSai az irányadók, Peres e]já.ás esetére a

fe]ek kikötik a Balatoni'úredi ,íárásbiróság illeiékességét, A felek a s7eízódéSt elolvasás és megértéS

rrtlin- mint akaraiukkal mindenben megesyezót.jóváhag.\,ólag atáirták,

,20]6,

megbízó mcgbizott


