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…………………………. …………………………. …………………………. 

…… 

vevő 

Bicske Város Önkormányzata 

képv. Pálffy Károly polgármester 

dr. Petrik Péter 

ügyvéd 

 eladó  

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 

 

amely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 

4.,  törzskönyvi azonosító szám: 727046; adószám: 15727048-2-07; KSH azonosító: 

15727048-8411-321-07; képviseli: …………….. polgármester), , mint Eladó (továbbiakban: 

Eladó) 

 

másrészről ……………… (szül: ……………, ……………….; anyja neve: 

……………………..; személyazonosító jele: …………………. adóazonosító jele: 

………………..; állampolgársága: magyar) ………………………... szám alatti lakos, mint 

Vevő (továbbiakban: Vevő) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1. Eladó kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képezi a bicskei 2363/….. hrsz. alatt felvett, 

…… m
2
 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan (továbbiakban: 

ingatlan). 

 

2. Vevő tudomással bír arról, hogy az ingatlan közművesítése a vevő feladata és a 

vonatkozó építésjogi előírások szerint a közművek kiépítése az ingatlanon létesülő 

lakóház(ak) használatbavételének feltételét képezi. Az  ingatlan korábban feltöltött területen 

fekszik, ezért a rajta épülő lakóháza(ka)t egyedileg tervezett mélyalapozással lehet 

megépíteni. 

 

3. Eladó ezennel eladja, vevő pedig megvásárolja az 1. pontban leírt ingatlant, a közösen 

és kölcsönösen kialkudott összesen ……………,- Ft, azaz …………………….. forint 

vételárért. 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan vételárát értékbecslés alapján, egyetértően 

határozták meg, amelyre figyelemmel kölcsönösen kijelentik, hogy a fent meghatározott 

vételár az ingatlan valós forgalmi értékét tükrözi, így felek a jelen szerződés feltűnően nagy 

aránytalanság címén történő megtámadását kizárják. 

 

4. Vevő az ingatlan teljes vételárát jelen adásvételi szerződés aláírásakor fizeti meg eladó 

részére, eladó nevén a Takarékbank Zrt-nél vezetett 50420410-10000128 számú 

bankszámlára, átutalással. 

 

5. Vevő a vételár megfizetését követő 8 napon belül lép az ingatlan birtokába, a birtokba 

adásról felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 

 

6. Vevő jelen szerződés aláírásától kezdve viseli az ingatlan terheit és szedi annak 

hasznait. 

 

7. Eladó szavatosságot vállal az ingatlan per-, teher- és igénymentességért. 

 

8. Vevő az ingatlant megtekintett állapotban, a hozzá tartozó tartozékokkal és 

alkatrészekkel együtt vásárolja meg. 

 

9. Eladó jelen adásvételi szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vevő 

tulajdonjogát vétel jogcímén, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. 
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10. Szerződő felek jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg meghatalmazzák dr. 

Petrik Péter ügyvédet (1012 Budapest, Attila út 119. V/4.; KASZ 36067170), hogy jelen 

szerződést elkészítse, ellenjegyezze, és jelen adásvételi szerződésben foglaltakkal, illetve 

vevő tulajdonjog szerzésével kapcsolatban szerződő feleket az ingatlan-nyilvántartási 

eljárásban az illetékes kormányhivatal földhivatali osztálya előtt teljes jogkörrel önállóan 

képviselje. 

 

11. Eladó kijelenti, hogy helyi költségvetési szerv, amely rendelkezik minden olyan 

jogosultsággal, amely a jelen adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges 

Vevő kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár. Eladó képviselője 

kijelenti, hogy az Önkormányzat képviseletében önállóan aláírhat, valamint Bicske Város 

Önkormányzatának …../2019. (X. ……...) számú Képviselő-testületi határozata alapján 

eljárhat a jelen ingatlan adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos 

valamennyi eljárásban. 

 

12. Szerződő Felek kijelentik, hogy az ingatlan-értékesítéssel kapcsolatos adózásra, illetve 

az ingatlanszerzéssel kapcsolatos illetékekre vonatkozó szabályokat ismerik, azokról az 

okiratszerkesztő ügyvédtől részletes tájékoztatást kaptak. Jelen szerződés készítésének 

költségei vevőt terheli. 

 

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

irányadóak. 

 

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után azzal írták alá, hogy az 

akaratukkal mindenben megegyezik. 

 

 

Bicske, 2019. ………………………….. 

 

 

 

…………………… …………………… 

…………. 

vevő 

Bicske Város Önkormányzata  

képvis. Pálffy Károly polgármester 

 eladó 

 

 

Ellenjegyzem Bicskén, 2019. …………………….. napján: 

 

 

dr. Petrik Péter ügyvéd 

KASZ 36067170 


