
ADÁSVÉTELI SZERZ DÉS - tervezet

amely létrejött egyrészr l

CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft (Csanytelek, külterület
0202/12 hrsz. adószám:11097291-2-06.) képviseletében Szeri Illés ügyvezet , mint Eladó
(továbbiakban: Eladó), másrészr l

Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. képviseletében:
Forgó Henrik polgármester, törzsszám: 15354491, adószám: 15354491-2-06), mint Vev
(továbbiakban: Vev )

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Rögzítik a szerz  felek, hogy a közöttük 2008. évben létrejött és 2010. szeptember 30.
napjával megsz nt bérleti szerz désb l ered  és fennálló bérleti díj tartozás rendezése
ügyében 2010. szeptember 30. napján kelt megállapodásban akként rendelkeztek, hogy
ezen  szerz dés  2.  pontjában  írt,  az  Eladó  tulajdonában  lév  ingatlant  az  Eladó  a
szabadpiacon értékesíti és az ebb l befolyt vételárból tartozását 2011. szeptember 30.
napjáig kiegyenlíti. Tekintettel arra, hogy az ingatlan Eladó általi értékesítése meghiúsult,
ezért az Eladó a megállapodásban foglaltak betartásával felajánlotta megvételre a jelzett
ingatlanát 2011. július 02. napján Vev  részére 3.000.000,-Ft vételárért.

2. Az Eladónak 1/1-ed tulajdonjoga áll  fenn a Csanytelek, külterület 0202/12 hrsz alatt
felvett, közigazgatásilag 6647 Csanytelek külterületén lév  kivett, udvar, gazdasági
épület és egyéb építmény megjelölés , 4 ha 0284 m2 alapterület  ingatlanon.

3. Az Eladó eladja, a Vev  1/1-ed arányban megvásárolja a 2. pontbeli ingatlant a kölcsönösen
kialkudott 2.400.000,- Ft,- Ft, azaz Kett millió-négyszázezer forint vételárért.  A
vev  a teljes vételárat kompenzáció jogcímén teljesíti az Eladó felé jelen szerz dés
aláírásával egyidej leg. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy egymással szemben jelen
adásvétel tárgyát képez  ingatlannal kapcsolatosan további követelésük nem áll fenn.

4. Az Eladó jelen nyilatkozatban feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, -
a teljes vételár 3. pont szerinti kompenzálás tényére, és ezzel a vételár kiegyenlítésére
tekintettel- hogy a Vev  tulajdonjoga 1/1-ed tulajdoni arányban az ingatlan-
nyilvántartásba adásvétel címén bejegyzésre kerüljön.

5. Az Eladó az ingatlant a mai napon bocsátja a Vev  birtokába a megtekintett állapotban. A
kárveszélyviselés ett l a naptól kezd en száll át a Vev re, továbbá a birtokba adás
napjától kezd en a Vev  viseli az ingatlan terheit, és húzza annak hasznait.

6. A  Vev  kijelenti,  hogy  az  ingatlant  megtekintette,  annak  állapotát  ismeri,  s  az  ingatlant
jelenlegi állapotában a szerz dés teljesítéseként elfogadja.

7. Az Eladó szavatosságot vállal a 2. pontbeli ingatlan per-, teher- és igénymentességéért.
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8. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy e szerz dés 2. pontja szerinti ingatlanon lév
cég székhelyének bejegyzése törlésér l 30 napon belül gondoskodik.

9. Szerz  felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerz dés megkötésével, a
tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos
költségek a Vev t terhelik. Rögzítik a szerz  felek, hogy a Vev t teljes személyes
illetékmentesség illeti meg.

10. Szerz  felek kijelentik, hogy az Eladó Magyarországon bejegyzett székhely ,
adószámmal rendelkez  gazdasági társaság, a Vev  jogi személyiség , és adószámmal,
törzsszámmal rendelkez  szervezet.

11. Szerz  felek megbízzák Dr. Papp Erika ügyvédet (6720 Szeged, Vár u. 2.) jelen
adásvételi szerz dés elkészítésével és az illetékes Földhivatal el tti teljes jogkör
eljárással.

12. Szerz  felek megállapodnak abban, hogy e szerz désben nem szerepl  vitás kérdéseket
egymás közötti tárgyalással oldják meg kölcsönös megegyezésre törekedve, ennek
hiányában az illetékes Bíróság ítéletét fogadják el kötelez  érvény nek és kikötik a
Csongrádi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

13. Megállapodnak a szerz  felek arról is, hogy e szerz désben nem szabályozottakra a
szerz dés aláírásakor hatályos Ptk. az irányadó.

14. Szerz  felek jelen adásvételi szerz dést elolvasták és azt, mint az akaratukkal
mindenben megegyez t saját kez leg írták alá azzal, hogy egyebet írásba foglalni nem
kívántak. A szerz dés 2 eredeti példányban készült, melyb l az 1. eredeti példány az
Eladót, a 2. eredeti példány a Vev t illeti meg.

Csanytelek, 2011. augusztus 01.

………………………..………………………………………      …………………………………………………............
CSANY-KER Mez gazdasági Termék      Csanytelek Község Önkormányzata
Felvásárló és Értékesít  Kft
Képv.: Szeri Illés ügyvezet      Képv.: Forgó Henrik polgármester

Eladó      Vev

Ellenjegyzem: Csanytelek, 2011. augusztus 01.
                                     Dr. Papp Erika ügyvéd

                  6720 Szeged, Vár u. 2.


