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Nyilatkozattételi kérelem

Tisztelt Filep Miklós polgármester, Tisztelt testületi tagok!

Alulírott Kerschner Babett azzal a kérésselfordulokonökhöz, kérem szíveskedjenek nyilatkozniaz
elővásárlásijogukkal kapcsolatban a Zánka belterület 576 hrsz -ú Zánka Strandfürdő főbejárata előtti
díszburkolaton lévő első és második pavilon ingatlan adásvétele kapcsán.
Mellékelve csatolom a kettő lngatlan adásvételi szerződést.

7ánka, 2017. november 16.
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Ingatlan adásvételi szerződés
Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt
Amely létrejött alulírott helyen és időben egyrészről
'Anafi'
Felelósségű Társaság ( Céci. sz{m: Cg. 19-09-518306, adósám: 25487II4-2-i9 , székhely : 8251 Zánka,
Biravirág u.9', képviseli Kerschner Babett ügyvezető ) - továbbiakban eladó _ , másrészről
',Kev-Max
Construct'' Vendéglátóipario Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( Céci' sziím: Cg.
20-09-075706, adószám:.2612677l-2-20, széküely: 8360 Keszthely, Szent Miklós u.18. B. lph. trV10., képviseli
Ilics Eszter Szilvia ügyvezető ) - továbbiakban vevő _ között

I.)

az alábbi feltételek mellett:

Szerződő felek megállapítják, hogy eladó tulajdonátképezi a Zánka Önkormanyzat tulajdonát képező
Zátkabelterilet 57 6 hrsz -ú tertiletén lévő, a Strandffirdő főbejátata előtti díszburkolaton az első pavilon.
Felek rögzítik, hogy az ílz|et ingatlanokhoz ftildterület tulajdon nem tartozi\ az tlzlet ingatlanok

hasnÁlata az Örkormányattal megkötött

tertiletberleti szerzödés alapjrán történik.

2') Eladó

eladja, vevő megveszi az 1') pontban körÍilírt felépítményta kölcsönösen kialkudott bruttó
forint vételárért, amely véte|arat Vevő átutal
6.350.000.- Ft azaz bruttó hatmillió-báromszázötven-ezer
eladó sámlájrára.

3.) Eladó jelen adásvételi

sz,erződést megküldi ZánkaKőzség Önkonnányzatatészére mint vételi ajánlatot
nyilatkozattétel céljából, mivel Zártka Község Önkormányzatát a fiildterület tulajdonosaként az tizlet
ingatlanokra törvényes elővásárlási jog illeti meg.

4')

Felek nyilatkozrak, miszerint eladó Magyarorsz$gonjegyzett gazdasági tátsaság,vevő Magyarországon
jegyzett gazdasági tarsaság, s szerződéskötési képességtik jelen jogügyletet érintően semminemű

korlátoás alá nem esik.

5.) Eladó az

1.) pontbarr megjelölt ingatlan teher-, igény-, és permentességéértszavatosságot vállal' szavatol
továbbá azért is, hogy áfadás-áWételkor az ingatlanonvíz.díj, fuarndíj, egyéb köáizemi tartozás, bérleti
díj tartozás nem áll fenn.

6.) Felek megallapodnak arranézve,hogy jelen szerződés aIáírásátkövetően
basználatávaljáró

7.)

a felépítményállagával, annak
költségek és a tertilethasználat utánjáró bérleti díj kizárólag vevőt terheli

Jelen szerzódésben nem szabályozott kerdésekben a hatiályos magym jogszabályok, különösen
TÖrvénykön1v rendelkezései az irányadlak.

8.) Felek _ jelen okiratban foglaltakat tényvónlatként is elfogadva - jelen okirat aláírásával

a

Polgtíri

megbLzzák Dr.

Kiss Lajos egyéni ügyvédet ( 8360 Keszthely, Georgikon u.l0. ) ,hogy az adásvételi szerződést készítse
el, és aláírásukat követően ellenjegyzésével lássa el.

Szerződő felek jelen szerzodést áttanulmányoárák és értelmeáék, s mínt akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag aláírtrík .
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Ingatlan adásvételi szerződés
Amely lénejött alulÍrott helyen és idóben eg;nészről ,,Anafi' Vendeglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság ( Cégj. sám: Cg. 19-09-518306, adószÁm:25487114-2'19 , székhely : 8251 Zátnka,
Buzavkág u'9., képviseli Kerschner Babett llgyvezető ) - továbbiakban eladó - , másrészről ,,Sans Souci''
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( céci. szám: Cg. 13-09_184549, adószám:
24762054-2-13, székhely: 2040 Budaörs, Kiikény utca 7., képviseli Kerschner Babett ügyvezető ) - továbbiakban
vevő - között azalábbi feltételek mellett:

L.)

Szerződő felek megállapítják, hogy eladó tulajdonát képezi a ZáItka Önkormanyzat tulajdonát képező
ZfukabelteriJlet 576 hrsz -ú terÍiletén|évő, a Strandfiirdő főbejárata előtti díszburkolaton a második
pavilon . Felek rögzítrlq hogy azilzlet ingatlanokÍroz földtertilet tulajdon nem tartozik, az üzlet ingatlanok
hasruúIataaz Önkormányzattal megkötött terÍiletbérleti szerződés alapján történik'

2') Eladó

eladja, vevő megveszi az I') pontban köriilírt felépítményta kölcsönösen kialkudott bruttó
6'985'000'- Ft azazbruttó hatmillió-kilencszáznyolcvanöt-ezer
forint vételarért valamint az arukészletet
bruttó 2.794.000.- Ft azaz bruttó kettőmillió-hétsázkilencvennégy-ezer forint vételér|amely vételárat
Vevő átutal e|adő szamlájára.

"
3')

Eladó jelen adásvételi szerződést megkiildi ZárkaKözség Önkormányzatarészére mint vételi ajránlatot
ttyilatkozaÍtétel céljábóI, mive! Zárka Község Örkorrnányzatat a foldtefiilet tulajdonosaként az lLzlet
ingatlanokra törvényes elővásrárlási jog illeti meg'

4.)

Felek nyilatkoanak, miszerint eladó Magyaro.rágoo3"gy zett gazdaságt társaság, vevő Magyarországon
jegyzett gazdasági t6rsaság, s szerződéskötési képességiikjelen jogügyletet érintően semminemÍi
korlátozís alá nem esik.

5.) Eladó

az 1.) pontban megjelölt ingatlan teher-, igény-, és permentességéértszavatosságot vállal, szavatol
Íovábbá azért is, hogy átadás-átvételkor az ingatlanon vizdij, áttamdíj, egyéb közbzemi tartozits, bérleti
dij tartozőls nem iíll fenn'

6.)

Felek megállapodnak arra nézve, hogy jelen szerződés a|áirását követően a felépítményállagával, annak
hasnÉiatávaljaró költségek és a tertilethasználat után járó bérleti díj kizárólag vevőt terheli

7.)

Jelen szerzfiésben nem szabályozott kérdésekben a haüílyos magyar jogszabályok, kiilönösen
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak'

a Polgiíri

8.) Felek - jelen

okiratban foglaltakat tényvázlatként is elfogadva- jelen okirat alaírásávalmegbízzák'Dr'
Kiss Lajos egyéni ügyvédet ( 8360 Keszthely, Georgikon u.10. ) ,hogy az adásvételi szerződést készítse
el, és aláírásukat követően ellenjegyzésével lássa el'

Szprződő felek jelen szerződést áttanulmányozták és értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt'
helyb enhagy ő|ag aláírták
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