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Tiszielt ÖnkonnányzatI
Alulíroft, dr. Heryai Gábor iigyvéd (8200 vcszprén1. szabadság tér 8,) Babosnó Cseh viktória 825 i
Zánka, Bílzavirág utca 13, szám alatti lakos képviseletében eíjárva aZ alábbiakkal lordulok Ónökhdzj

A Zánkaj ]05412 helyÉjzi számú ingatlanra vonatkozóan adásvéleli s7erződéS jóll iélre Babos Péter.
lnjnt cladó és Babosnó cseh viktórie. mint vevő között. Az adásvóteli szerződést mellékeiten
AZ ingatlan_nyi]vántartás szcrint aZ ]ngatlanl lerheli Zálka Község Ónkormányzaia javáía bejegyzeit
jelzálogjog, valamint elidegenítési ós terhelési tilalom.

A

]09,/i999. (XiL 29,) FVM rende]ct 28, § (3) bekezdóse szerinti .,Ha elidegeni{ósi és ierhc]ósi
li]almal, clideg€nitési lilalmat, retdelkezés jogál e8yéb módon korláiozó íila]rnat je8yczlek f'el,
szerződésen alapuló további jogokat csak a tilalo jogosuItiánák hozzájárulásával lehet bejegyczni,
Nem sziiksógcs a tilalom jogosUItjának hozzájárUlása a végrehajrási jog bejegyzésóhez,.'

Kércm. hogy a lcntiek alapjfu sziveskedjcnck hozzájáruló nyilatkozatukat megadni a fulajdonjog
vá]toZás bcjegyZéséhez,

Vcszprém. 2016. április 25,

Babosné Cseh ViktóIia
képv.

,/
ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS
entel}, léi|ejött

a'
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/l)

e!}'részíől Babos Péter (szilletési ne\.e: Babos lé:.r.
]lcl\. ld,,: cil,a. lo-.) l,j ]8,, 2,]\ja
",/illele"i
jele:
ne\e: }iell\,!e§i Mária. Szenél}j azonositó
l_-oujl8-1os_.,o-ro,,o,,..,elc: 8,1-, ) l],, )
j.
8?5 i Zánka. Bú7avirás utca ] száln alaíi lelos. minl e]adó (a to\ábbiakbán: Eládó)

cseh viktória (sziiletési ne\e: Cse'1 viktórja, születési hel}_ idó: \,-eszprém.
4n}.ia nere: Szabó llonJ. sz€mól}j azonositó je]e: ]-8] 1004-3,,-53. adóazonosító
Í/{
]8]5l ZánkL BúZa\irác utcr 13, szám alatti lakcrs. mirrt vevő (a10\ábbiekban: \reTő)

másrész|i]] Babosné

q81,1n,í)+..

jc|cÍ'títlYy'

lidzölt aZ alulirott hel},en ós napon
],

aZ

alábbi feltélelekke]:

iadó r.rrin]! tulaidonat í.épezi azánkai 105]/22
helyra|zi szám alatt n),ih,ántaítotl 868 nl' terul(lú, ..Iakohaz. lldfar" mepne\ezesii beherületi
iüsatlan_ meh,temészetben 8]5l Zálka_ BútzaviÉgut.a 13_ szám alatt taláihaió. A tula_jdoni
lapon eli8téz€tlen §zé1]3gJ- n9,n Szefepel. ve\ő aZ inqat]annak 'l áránvbalr tulajdonostársa,
S

zeízódő

le lek eg},ezően m egál ]apitiák. ho!_} E

l\ tulajdoni lap 1anúsága szelini ]:Z l. porriban nregielőlt ingatlaít aZ alábbjak terhe]ik:

-

IIl,]_3. solszán ái6lt lán(a Község Ónkorrrrán}zate ja\ála 3,749,]60._ Ft. elejéig beiclfZett
je]Zálogiog. \,alanri]n ennek biztositásála leljeg} zeit e]jdegenitésiéS terlre]ésitilalom:
Il],/8- sorszám a]atl aZ FHB Kereskedelmi tjank Zr1, ia\,ára ],074,ó60.- Ft, kölcsölliisszeg
e<

j].l e(a _r.'ci-

be

e:r,/cl ,:lr.'lo,/á|J9.iJj,

E|Rdó eladji, vevó i/":rráE]ban lll9sYeszi aZ
nreglekintetl és n!3gisnle{ á]lapotban

a kölcsönaisen

i.

ponib3| Ineg]rerározctt ingatlat)t aZ á]tála
kia]kL]dot1 5.000.0ú0.- Ft ezaz ötmillió forint

\ételárér-t,
1-

\re\,ő Lr 3, poniban megielölt !éieláíai,Yagyis 5.000.000,- Ft-t, azaz ötlni]lió loliitot teljes
egészébelrjelen szelződés Rláírását megelőzően megfizettc Eladó részérl.áki .zcn iisszcg átvólelét
jelen szerződés alákásával eljslneri és \,üctá,.].á,

Szeuődó fe]ek lögzitik. hog! aZ ingatlaion fcnnál]ó l.rhek a tulajdonos\áltozást kö\ etően is
fennnlaíadnak_ ig.'- tudo]nással rendelkeznek ar.ól. hog],a tiljegJ-Zett.lideg.nitéSi és terhelósi
ti]a]om miati a veYő tula.jdonjo_qának iigatlan-n),ilváliadási bejeg]Zéséhez Zánka Közsés
ÖnkonnányZatánák hozzájáruiása sziikséges,
6.

SZerZődő lelek lögziliL hog, jelen adásléreli szerződés megkötésére eg} esetleges későblri
!3syonrne9osztás érdekében keíÜ! sor,

ho§ aZ cdds\éIe] táís]á! Lépezó ingallan!
telies nréúékbenti§ztában \an,
\-3\ ó i.üelenIi.

nlii§ztli állápotá!al" nillt luiaidonosrárs

EladójcLe

szerzödés aláirásával sza\ai.sságot \,állal áz ]- poniban körülírt ingellenb3n fen|álló
- ]. pontban rögziteii ie.heken í'elüli - per-, teher- é§ igóni,mentességéért.
to\,ábbá azért. hoe} az iúg4tlant ingatlan,l]} ;h,ántan_áson kí!,üli telhek sefu tellrelili, E]rdó Sze!a('

rülajrioni illeló§ége

ezórl. hog} haflnadik szelBél}nek iilrcs aZ ingatlanon o1}an joga. követe]ése. mely ve\,ó
tlllajdorrjogának a nregszelzését- a hasz.á]a1o!. illei}e a reDdelkezést kollátozná 1agy akadál}ozná,

Elactó kijelentí b\ábbá_ hog_,- jelen szerzódés aláirásál kö\elően set11 lesz semmifé]e ol}an
n},i]aikozatoi. cselekmén}.t. ar]ell},el a V.vó leher§relltes tu]aidonszerzését akadály,lzná. iIlerve

kolláto7ná'

]=i,.;,---],
)9

t

{

A jelen porltban űtakéIt Eladó az ingat]an lekinletóben telies kőrü jos- é: keliékszavatosságot
\.álial.
g,

]0

]

Szerződij le]ek megáilepodása alapján Eladó a7 l. Fontban meghaiáfozotl ing6tlanil]eíőség
birtokit a jele §zerződés aláínisának a napján kötelÉ§ a verór€ átrrrházni. \/e\ó a
birtokáiruháZár napjátó] szedi az ingatlanilielőség hasznait. \ise]i ainak te1l1eii és a do]ogban
beálloíl aá a kárt. amel}iek nregtérítéséresenkit Seln lehet köteiezli-

Eladó a !éielár iel]es kitizetésére tekiNeliel jele1l szeíződés aláirásával leltétlen és
ri§szavodtatatlaí hozzájárulását adja ve\,ő % alániú tulajdonjogának .§ót€I" jogcímén
történó irr:ratlan-n_,-ill,ántarrisi bejeg,lzéséhez az i. pl]nlban egielijll ingallanra-

1, Szerzórlő ie]ek rögzítik. hogy az épüielek energetikaj jellemzőinek .anúsításáról szóló ] 76i2008.
(vI- 30-) Korm, rendelet 1. .§ i3) bekezdése éfielnrében az épület energerikai jel].mzőit a retlde]et

előírásai sze.iilt anl.nntiben nerrr r.nds]kezik hatál1,os energetikai tallú5inán ya1 - tanúsilalli
kel1 uleglévó épiiler (önát]ó iendelieiési eg) ség. lakás) el]enérték lejében !önélló tu]ajdonátruháZása eserén. mel]ie( e]készitésérólés Ve!ónek tölténó átádá§áIól a tulejdolrosok
kót9lessége golldoskodni, Szerző.lő ielek rögirik. ho!§ ielen sdás\,éte]i szerzödés 1. poní,jában
lneghaiározoit iugátlanía í]3m 1onalko7ik a fenti jogszabállhel}. rni\el lUlxjdolto§társák köZötíi
adáS\,éle1 rőrtén ik,

íelek kljelentik, hog} cSel.k\'iiképes_ inag]ár állampolgárok és szerződésköié.i
l.épességükcr seDl jog§zábály_ sclrr bírói íté]et. sen szerzódés é, eg}éb lrregállepodás nerrl

12, Szcrződó

kor]átozz& é§ nerrr zárja ki,

l3, A szerzőcéskölési

Laihségek. to\,ábbá aZ ái\érel és á tulajdonváltoás ingad an-n}

beieg}Zésénck kailrségei a \/e\
1.1,

ő1

Szerzódó felek ki_jelentjk, h(,gl

a

nrc8isnlcrtette \elúk, azl ll]egénették,
15,

Eladó

á

i

I\

ánlaíásba Ya]ó

terhelik.

szemé]},i jö,t,edeternadó.ól

hatál}os illeték, é3 :!doj ogszabá]) ok3t

iljáló

üg}\ed

szóló ]99j, é\,i cx\'It, tiirrén} 59-64. §-ban foglatt

rende]kezéselúIszóló űe,l\,édi tájéloáatást 1ucomáStr] velte,

i6, Vevő a7 illetékekrő] szi,]ó 1990. évi XCEL töt.r,éni 26. § (1) bekezrtés zb) poDtj& alapján
ll} ilaikozik. lrog,r tulajdonszerzése i]]elékn]eütes, nil,el háZástársak eg}rrráS Lözölti
!as},olrálruháására

17,

A szerzódő felek rö8zitik. hogy,el_járó ii5r,éd a szerződés aláirása eión a l'elek részérea kel!ő
nrértékíjrájékozatált fiegadle a lén\,á]lást ii]elően_ ígt je]en sze.zödés! eg}ben iig!\é.li
tén.\ \,áZlntlrak is

]E.

keíü1 sor,

tekifiik,

E]jfuó ügr,\,éd ú,jékozfaíjae ieléket. hog}

a

PénZmOsP.s éS ietro Zmus finans7irozása
me!:elóZéséról és nregakadállozasáróL sZó]ó ]007. éti CXXXVL törYén} (Pmt,) atapján
azonosítási kötelezettség terlreii a sz3|zódó ielek adatai \onatkozásában, A felek adatai a Pmt.
rende]kezésci a]apjá] a jelen szerződéSben keliilnek röslzítés],e a felek adalszolgáit8iása és az
áha1!& benulalofi. a szen]é ]} azoncsság jgazoiásárá a Pmt, szabáIl,a1 szerint alka]mas okirai
benrutatása a]ap.ján, r\ feiekjelen szelzódés alái|ásá\,al bünrei.-jogi lelelósségük aiapján ki.jelentik.
hogr a jeLen szerzódés a]áirása iolán saját neli]kbe§ jámak ei. Szerzódó fe]ek jelen szerződés

aíáirásálal hoj.Zájárulllak ahhoz. hoe\ a Pnrt, szerint üg},lél,án,ilágíiás §olátr bel]1utaaolt
okiratokról a llegbízort úgt\édntáso]alot készítsen. adataikat lögzilse. i]Iet\e a nlegbízá!
teljesitése kei€léb.n kezelie, Továbbá hozzájárulnak ahhoz. ho§ e Pnrl, 18-i9. §-aj szerinti. ás
szolgáltaió á]t!1 \,ó€z§it ijg}lél-ál\ i]ágiláShoz a nlegbizott ii!!} \,éd aZ áililágítas solán ógzilett
eZonosító adatokat lo!ábbttdjs,

1-t^

' ,. . l
r,L,J.

19,

A

szerződó lelek megt}izzák é§ lBeghalalmazzák a FőLdesi-Helpái Üg}-!édi llodáf (8200
VeszpréD. Szabadság tér 8,) - €liáró üg},\,édi dr, Herpai Gábor - jeletl sz€rzódós
megszerkeszfésé!e]. ellenjegf,Zósélel és aZ j]]etékes ingátlanűg},i hatóság előtti teljes kölií

képvise]etel, szerzódő felek eg}idejűleg meghatalmazzák dr. Herpai Gábor eljáró ügyrédel.
hog\ he]}:efiük és ne!űkben aZ ilietékes adóhatóság feló benyújtandó 8400 jelű adatlapot
aláírásá\ ai láSsa el.

20, A jelen okiruban neú szabályozott ké.désekben a Ptk, rendelkezés--i az irányadók.
Jeien szerzódést a felek átolvasás és kellő nlegértés L!tán_ nlint vá]ós iis\leri akaratukkal és a tényekkel
mjndcnben megegvezőr. aZ okintszelkesáö üg}1,éd előtti e8},üttes je]en]élűkbcn aki teljes
bizorryossággal ncgg].öZódőtt a szerződő íélekszemélj,azorlosságá.ó!. közös é!,ielmezéstkövetően
helybe hagyólag. Saját kezűleg aiái ák,
\ieszprénr. 1016, február 29.
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Babo§ Péter
eladó
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Készítetten] és ei]enjeg},zeii:

Veszprénl. 20 6. február :9.
1

Herpei

íbor
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