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Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának részletes ismeľtetése
A Rental Assistance Kft., azzal a kéľelemmel (1. melléklet) fordult a Budapest Fővaľos VIII.
kerület Józsefuaľosi onkoľmźnyzathoz (a továbbiakban: onkoľmányzat), hogy a Budapest
VIII. keriilet, Népszínház u. 19. félem. |. szźtm (hľsz.: 348I8l0lN6) a|atti lakás megosztásá-
hoz kapcsolódó gépjármu-e|he|yezési kĺjtelezettségét saját tulajdonú parkolóban teljesíthesse.

A kérelmező á|tal benyújtott kérelem aLapján 1db gépjrírmű-elhelyezési kötelezettség keletke-
zett, me|yet a Józsefuaros területén az építtetők gépjĺármű-elhelyezési kĺjtelezettségértl| sző|ő
I5/20l1. (III.18.) onkormányzati rendelet (a továbbiakban: Renđelet) 5. $ (1) és (8) bekezdése
alapján saját tulajdonú parkolóban kívan teljesíteni.
,,5. s Q)Abban az esetben, ha az )TEK 42. s O bekezdés szerinti gépjórmű-elhelyezési köte-

lezettség telken beltłl nem oldható meg, ezen kotelezettséget az ingatlan knpubejáró-
jától számított 500 m-es su4arú karan belal nlálható parkolóházban, teremgarázs-
ban, valamint lrĺ)zterületen kelĺ teljesíteni. A telken kívüli teljesítés módjai:

a) pénzben torténő megváltás az önkormónyzattal kotött megállapodás alapjón;
b) saját tulajdonú máľ meglévő parkoló;
c) bérleti szerződés.

(8) Bizonyítottan szabąd parkolási kapacitással rendelkező építtető telken kívül is telje-
sítheti gépjórmii-elhelyezési katelezettségét a sajót tulajdonú szabad parkolósi kapa-
citása terhére, amennyiben adott _ telken kívül lévő - létesítmény funkciójóhoz _ an-
nak létesítésekor kötelezően előírt _ szül<séges parkolószámon túl tobblet parkoló dll
rendelkezésre. ,,

Saját fulajdonú parkolóban ttjrténő teljesítés esetén a Rendęlet 7. $ (2) bekezdése alapjźn
sziikséges a Tisztelt Bizottság döntése.
,,7. s O A 3' $ b) pontja szerinti esetben a Városgazdĺźlkodási és Pénzügyi Bizottság dont,

amennyiben az építtető az 5. s (1) b) vagl c) pontja szerinti módon kívánja katele-
zettségét telj esíteni.,'

A Rendeletnek megfelelően, a kérelmező kérelmének mellékleteként benýjtott ęgy a Buda-
pest VIII. kerĹilet, Víg u. 11-13. szźrn a|atti társasház tercmgaŔzsában lévő gépkocsi-beálló
helyre vonatkozó adásvételi szerzodést (2. melléklet). A parkolóhely a megosztandó lakástól
500 m-es sugarú köľön belül találhatő. Az adásvételi szerződésben hivatkozott gépkocsi-
beálló hely többlet paľkolónak minősül' tekintettel ana,hogy az építésigyi hatóság tźtjékozta-
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tźĺsa alapjźn a társasház megépítésekor előírt 240 db paľkolónál 21 db parkolóval többet épí-
tettek. Jelenleg 14 db pakoló hasznźtlhatő ilyen célra, tekintettel arca'hogy korábban mar más
építkezéshez kapcsolódóan töľtént itt ilyen jellegtĺ kötelezettségteljesítés.

II. A beteľjesztés indoka
A gépjármiĺ-elhelyezési kĺjtelezettség saját fulajdonú paľkolóban tĺjrténő teljesítésére vonat-
kozó dcjntés meghozatala aTisńelt Bizottság hatásktire.

ilL A dtintés célja, pénzügyĺ hatása
Amennyiben az e|óterjesztő javas|atźtta a Tisztelt Bizottság tźlmogatja a kéľelmet, úgy a dön-
tésnek nincs pénzügyi hatása.

Amennyiben viszont a Tisztelt Bizottság úgy dtint, hogy nem járuIhozzá a kérelemhe4 azaz
az I db gépjármii-elhelyezési kĺjtelezettség saját tulajdonú paĺkolóban töľténő teljesítéséhez, a
kére|mező kötelezettségétpéluben is megvá|thatjaparkolónként 1.000.000,-Ft-ért.

Iv. JogszabáIyi kiirnyezet
A Rendelet 5. $ (1) és (8) bekezdése, valamint aBizottság hatásktire a Rendelet 7. $ (2) be-
kezdésén alapul.

Kéremazalábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájaľul _ a Józsefuaros
teľületén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségérő| sző|ő |5/20II. (III.18.)

önkoľmányzati ľendelet 7. $ (2) bekezdése alapján _ aŁlhoz, hogy a Rental Assistance Kft.
Budapest VIII. keľület, Népszínház u. 19. felem. I. szám (hĺsz.: 34818l0lN6) alatti lakás
megosztásához kapcsolódó gépjármű-elhelyezési kötelezettségét a Budapest VIII. keľiilet, Víg
u. l1-13. szźĺm alattítársashźzteremgarázsában lévő saját tulajdonú parkolóban teljesíthesse.
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vélményuési,| bejalentést eljđrás łľłźn hwlt dijnr!źs m.\Šola|ó1.)

Á Gépjármii-e|helyezési köĺelezettgeg telken ldvli|i teljesĺtćse:
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i8en nšBL-
Amennyiben jogo^sult és dijestikkenrést kér ennek indoka :

Indokok alátámasztiísára becsôtolt dokum{,ntunrok:
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2. me||éklet

EcvnÉsznÓĺ-:

Cégnév;

Szókhcly:
Cégiegyzékszám:
Adószáĺn:
Statisĺikaĺ szimjel:
Cégképvise|ö:
Anyja szüleĺesi neve:
Iakcĺ ne:
A képvĺselet mĺldja:
ĺulajdonostars eladi (a továbbiakban; E|adó)'

képviseli:

l\év:
Születési név:

Születésí hely és idó:
Anyja szilletési neve:
Szemćlyi azonosító:
Adóazonositó jel:
Állampolgársága:
Lakcĺme:

meghatalmazott ( a tor'ábbiakban: Meghatalmazott),

ĺĺÁsnÉsznoĺ-:

Cógnévl
Székhely:
Cégjegyzékszam;
Adószźm:
Statisaikai sámjel:
Cégképviseló:
An$a születési neve:
Lakcĺme:

INGÄTIáN ADÁS1ŤTELI szERzoDÉs

Iĺ.GRoIJP HIJNGÁRIA KoľIátolt Fele|óssĘű
Táľsaság
l055 Budapest, Bihari János utca 16' fs2Í. 3.
0t-09-172463
24i29686-24l
24329686-66t9-113-01
BugaTamás Imre
Molnar Máńa Erzsébet
2000 Szentendre' Bogáncs utca 2.
ônálló

Máľkus ÁttiIa
Márkus Attila
Budapesq 1970. októbeľ 07
Dániel Anna KIára
1-701007-2j7'78
8378990ó56
magyaf
l068 Budapest L,tvöIde tér 4. 2. eme|et l

Rental Assistance Korlátolt Felelősségíi Társaság
|01ó Budapest' Csap utca 5.2. em.3.
01-09-r 99082
25088928-2-41
25088928-6810-1 13-01

Beľegn;,ei Beĺold
ordÓg lbolya
1016 Budapest, Csap utca 5' 2. em. 3'

Á képviseletmódją; önálló

saám alaĺi lakos v,evó, (a továbbiakban: Vevő' eg1ĺüttesen: Szerzödö felek) köz.tĺtt a mai napon és helyen

az alábbi feltételek mel'lett:

l.Az aĺlásvétc| tárgya:

Szcrzödó ĺelek kijeleniĺk, hogy a tulajdonĺ lap lI' rész 42. sorszám alatt bejegyzett adatok szerint az Eladó

2t85/2óó&ad arĺnyĺ tulajaonat képezi a.Budapest F<íváros Kormányhivatala X|''Keľtlleti Hivatala

ń"ĺ.p".t VltI. tenĺ|et bel'terulet 3Ąbf5t0tJ.n40 helyľajzi szám alatti, l334m2 területťĺ,,teremganázs''

ĺngatlan' amely természetben 1084 Budapest, víg utca..ĺ1.13 .2 emeleĺ szám alatt található' a hozzá

tarĺazó |7 57 /2}000.ed társashiízĺ eszÍnei fulajdoni hányaddal együtt

ł iďll.;ĺi", ?8' napján kelt tu|ajdoni lap-adatai szeĺint elinĺézetlen szé$egy nem került iktatásra. és a

tulajdoni lap |'|.tész 42, sorszarn alatÍ bejegy7.ett tulajđoni hány'ad tehe.rmentes. 
,t' á (fu,/

{' \j;f\
ľl-GRoUP HUł{GÁRIA Korlátolt lre|.elósségü Társaság Renta| Ássistanę!1@ryJelosségri Táĺsaság

kćpviseli: t,tárlius Attĺ|a lv{egbaalĺnazolt kćpvise|i: Beĺcgn.yBi Bertold

Eladr Yevö
Laĺ:i+lĺ'lti ii." *á} ĺJ.}ilľĺ

:?i*

|; ż'i
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Ceruza
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Ceruza
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Ceruza

deakne
Ceruza



Az Eladó tuĺajdoni hányada terhére a mai napon _ a jelen szerzödésÍ mege|ózčl időpontban., íngatlan
adásvéte|i szerztiđés kerÍilt megkötésre, amely alapján az Eladó adásvételi szerzödést kött'tt' és a
tulajdonát képezö tu'ajdoni hán5adbó| 29l2668-ad tuląidoni hányadot átruhazoĺ Vevőre. így az Elađó
tćny|egesen 2156ľ2668-ad esanei banyaddal rendelkezik a jelen szerzódés Vevtĺjéveĺ megkötésre kerulő
adasvétel ídópontjában.

A Szeęódő felek megállapodn,ak abban, hogy a hatályos tulajdoni lap adataí szerint az Eladó 2l85/2668.aĺl
arányü tulajdonát képezó' a Budapest F.őviáIos KorrrliÍlyhivatala Xĺ' Keĺiileti B'ivatala Budapest \r[I. keńilet
belteľÚIet348fS/0lNf40helyrajzísaĺmalatií,1334m2teľületü,'teremganŁs''iĺgatlanegésáezviszonyított
f92668-ad eszmei tulajdoni hányadríra amely t€Ímészetben I 084 Budapest, vĺg utca 1 l.l3 .2 emelet szám
a|att ta|á|ható, rho7zátanoző 1757jlÜoD0-edtÁrsasháui eszmei tu|ajdoni hányaddal eg}'ĺltt'
egynással íngatlan adásvételi szerzöđést kötnek az alábbi feltételek szeľint:

2' I Az Eladó eladją Vevő az egészh ez viszoĺýtot1f9lfő68-ad tutajdoni hányadban megvasáľolja

aje|en szerzłidés l. ponĺjában körülírt Ingatlaru, megtekínÍett és megismert állapotban.

AVevöavételjogcĺména.2P201'szÁmíl,13.00rn2teruletli paľkolóhelykizirólagoshasználat{írajogosult.

2'2 Rendelkezes az eliivásárlási' joggal kapcsolatban:

Felek kijelentik, hogy a Vevő nem tulajdĺrnostársa az osztatlan kĹ'zť's tulajdonball |évö ingatlannak, ezéľt
a Ptk. 5:8l ś (l) bek' alapján elóvásarlásijog illeti meg a tulajdonostársakat.

Ha valamelyik tulajdonostáľs a tulajdoni hány'adĺt el akľja adni kíviilálló harmłdik személynek:

a) köteles közölni a vételi ajánlatot mindegik tulajdonostáľsával'

b) ha bármelyik tulajdonostárs a vételi jogával élnĺ kÍván és a véÍeli aján|atot elfogadja'
c) köae és az eladó rulajdoĺostáĺs között az adás!'éte|i szerződés létrejön az ajánlatnak megfelelö ĺaľtalommal.

Szeĺződćl fetek kijelentik, hos/ a tulajdonostaľsak írásbeli ťelhívásat az elővásárlási joga me|lőzli fogĺát men
az ingatlannakjelentős számü tulajdonostáľsa van, akik az orszĺg kÜ|önbözo telepiilésein élnet és taľtózkodnak'
ami miatt a tulajdonosuĺľsak nyilatkozata az elővásárlá.si jo$a történtí felhĺi.ás esetén az ügylet szempontjából
Ięndkívĺlli nehézsé5ge l vary szamoltevő késede|erme| járna, ezért együttesen kérik. hogy
az lnytv' Vhr. 75. $ (3) bek. ďapján a ftildhivatal jegvezze bc a tulajdonjogot.

Szerződő felek kijelentik, hogy az Eladó es a Vevö a cégjegyzékbe bejegyzett korlátolĹ feleliĺsségů
táľsaságok csőd. vagy felszámolási eljáras, valamint kényszertörlésĹ, vagy végelszánloIasi eljĺírás alatt nem á|lnak,

az okiratot aláírĺ5 cégképviselö és a ir4eghatalmazott az adataikat a szemé|yi igazolványaikkal hitelesen igazolÍák'

2'3 Az ingatlan véÍe|ára, fizetćsi fe|tételek

A peľ., teheľ- és igén1mentes Ingatlan vételáľát Felek egyetértesben 2.489.900'-HUF-ban, a:zaz

Kcttőmilli&nĘyszóznyo|cvankilencezer -kilencszáz foľintban (a továbbiakban: ,,\,éte|áť')
haułrozák meg, melyet a Vel'ö készpěnzben az adásvételi szeŹődés hatályba |épésének nĘáu Ílzet nleg Eladónak-

Az E|ailó a vérelár teljes összegének átvételét kiilÔn okiratba fogialt, ĺigyvédi ellenjegyzéssel elĺátott okiratban ismeri e|

és nylgüĺzza.

Ę
}t-GRoUP HUNGAR]Á Korlátolt Fe|e|össégú Táľsasäg

képvise|ĺ: lVĺarkus "Ąttĺla Meghatalmazoĺt

|;]ĺdo

Rental Assistance Koľlátolt Felelösségü Társaság

képl,iseli: Beregnyei Benold

Vevö
ź

i,{ ś::
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2,4 Birtokátruházás

2,4.| A Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlaĺ birt.okának átruházisa a vételár telies összesének
átvétele napján történik. Az EIadĺ5 ezen a napon az lngatlant kitiľítetl tisaa, per-, teher.és-szolgaloň.ent"s
állapotában, vďamint bármelyharmadik szemóýoket mogiltotő jogtr5l mentcicn a Vevőre áfruňázza.

2.4.2 Abirlokba.adássalegyidejitlegEladónyi|atkozniéstanrisítaniköteles,hogyazIngatlanravonatkozóan
semmilyen költség' ĺlleték, adó.. közüzemi vagy egyéb szolgáltatásMl keĺetkezeii taĺozás nem áll fenn'

2'4.3 A birtokátruhfuasrol a Fetek jegyzókönyvet vesarek fel- melyben rögzítik a birto|cárruházissal kapcsolatban
a Felek áltaijelenťósnek taľtoB eg-Ýéb tényeket és koľülményeket,

2.4'1 ĄVęv.őabinokátruházásnapjátólkezdl.ejogosulĺazIngatlanthasználni,hasznaitszeđni,valamĺntkłĺteles
Yiselni az Ingatlan terheiĹ továbbá mindazokat a käťokat, amelyeknek megtérÍtéséľe senkit nem lehet kötelezni.

2.4.5 Az lngatlan áwételének és a ĺulajdonvá,ltozĺs ingatlan.ny-ilvlintartĺisba való bejegizésének kö|'tségei a
(foldhivataIi igazgatásí di|, illeték) Vevőt terhelik.

2'5 Tulajdonjog-átsál|ás

Az Etadó ajelen szeľződés aláínísäval - az ad:ísvételi szerződés hatáty'ba lépésének napjával-, külön okiratba
foglalt bejeg.zési engeđélyben feltétlen és visszavonhatatlan beleegyĚzését ádia anĺoz' ľrogy a Vevó javára,
a Budapest Fĺíváĺos Kormányhĺvahla Xl. Keĺilleti Hivatala Budapesĺ VIII. keiulet beltertilet 34s25/0iÁ240
hely,rajzi sám alani, l334 m2 ĺeńrletű ,,teremgarazs'' ingatlan, amely teľmészetben 1084 Budapesg Víg utca l t - t 3
-2 emelet szám a|att található. aho.ćztrtŇtozó 175,I!20000-ędtźtľsasházi esznei tulajdoni hanyaddal eg]Ąitt
az ot megilletti 2ĺ 56,2668-ad rulajdoni bányadból a Vevôjaváĺa az egésďlez viszonyított
29ľ2668-ađ tulajdoni hányađ peľ., ĺeher.és igénymentes nrtajdonjoga az ingatlan.nyilvántartásba

,,véĺell'jogcímén bejeglzésre kerĺiljöq az Etadó tu|ajdonjogának 2|27D668-ad ęsĺnei hányaddal tönénő
visszajegyzese mellętl A Vevő kéri. hogy a tu|ajdonjogĺĺnak bejegyzésével egyidejĺileg keľĹiĺjön bejegyzésre a
tulajdonĺ lapra a kizäľóIagos hasmálatot megielölö.2P 20l gépjármü paĺkolóhely sz:ima is'

Letétbe he|yezes: Eladó az aĺlrĺs'l,ételi szerzödés aláíľásával egyidejrileg Íigyvédi letétbe helyezi a külčin okiratba fog|alt'
ĺlgyvéd áĺta| ellenjegyzetĺ, és az ingatlan-nyilvántartasi bejegyzésre alkalmas okiraľra megsfabott alakban kiríl|ított

tu|ajdonjog bejegyzési bozzájárulását (bejeryzési engedéll.t) ó (I{at) eľedeti péIdányban, amelyben feltétlen és
visszavonhatatlan hozzaĺjáľu|ását adja ahhoą hogy az ingaĺlan vonatkozísában a nrlajdonjoga törlésre, egyidejiileg
a vevó tulajdonjoga bejeglzésľe kerüIjön'

A beje'eyzési engedély ügyvédi letétbe vételéról e!áró ĺlg'wéd. nrint |eléteményes igazolĺíst ad ki Szerzödö fe|eknek'

Eladó a bejeryzési engedélyt azzal a |etéti meghagyással hel,vezi ügwédi (táľryi) letétbe. hogy a letétkeueló iigyvéd
az engedélý a vételar teljes összrgének kifizetésévęl - melyet az Eladó elekuonikus levélben az Letéteményes
ügyvéd felé visszaigazol., jogosult 2 (Kettő) eredeti és | (Egy) szárazbélyegzóvel ellátott masotati példányban a
tbldhivaĺďhoz benyújtani' l (Egy) .l (Egy") Íiildhivatal áttá érkeaercft pćldĺĺný pedig kiad a Szerzödő feleknek.
Eljáró ĺlgyvédjelen szerződés el|enjegyzésével kíjelenti, hogy a beje5lzesi engedélyt (ó) hat eredeti példányban
tárgyĺ letétbe veszi,

2.6 Szavatosság

2'6.I.Az Eladó kífejezenen szavatoÜa az IngatIan tulajdoqiogát, továbbá annak - a Ptk-ban fennállr5 elővásárlási jog
kivételével - per-' teher.' igény- és szolgalommentességét. Az EIadó kijelenti és szayatolja, hogy- az lngatlanra más
jogcÍmen harmadik személy elővasaĺlási.ioga nem áll ťenn. 
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2'6.2 Azą|adó kije|ęnti és szavatolja, hogy más személyekĺrek az lngatlanna] kapcsolatban köv€telésiik vagy igén}tik

nincs, továbbá az tngatlant gazdaságĺ tarsaság, eryéni vál|alkozó ĺ.agy egyéb szervezet nemjel{ilte meg és nem

hasalá|ja székhely.eként, telephelyeként vagy fióktelepeként.

2.6.3 Az Elado kijelenti, hogy az Ingattan tekintetében nĺncs tudomása Ęt€tt hibáról.

2'7 ves/es rendelkezćsek

2'7.l. .Ąjelen Szerződés szeľkesztésében és ellenjegyzésében eljáĺó Ügyvéđ tajékoaatja aFe|eket, hogy.

a pénzmosás és a terroľizmus finanszírozásamegellözéséĺôl és megakadályoztásáról szóIó 2007. óvi cxxxvl.
t<ĺ,rvény (a továbbiakban: ,,Pmt.'') alapján azonosítasi k{itelefettség teľhęI,i az Eladó es a Vevö adatai vonatkozásában.

2'7.2. A Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen Szerzödésben kerü|nek ĺögzítésre, a Felek adatszolgáItatása

alapján'

2'7'3- A Felek ajelen Szerzödés aláÍrasáva| bÜntetöjogi felelósségilk iudatában kiielentit hogy ajelen Szerzódés

aláírása soran saját nerĺtkben jámak el.

2.7,4' A Fe|ek tudomĺásul ĺ.eszilą ho&v a szezódéses kapcsotat fenná||ź!sa a|attaz azonosítás során megadott

adatokban bekÔvetkezett váltoásróia tudonrrísszerzéstöl s7ámított öi (5) napon belül kötelesek af euáró tisrvédeĺ

irásban értesĺteni.

2'7.5. A Felek ajelen Szępödés aláĺrasával kifejezetten hozzajárulnak ablroą hogy az eljriĺó ĺlgyved a

Felek személyi ádatait tartalmazó okmlinyaikól fénymiísolatot készĺtsen és adataikat kezelje.

2.7.6. Á Fetek adatait az eljáľó iigyvéd az infonnácíós önľeĺdalkezesĺjogróI és az információszabadságról

szóló t{iľvény rendelkezésł aIaptán, rizĺĺlag a je|en Szerződéshez kapcsolódó megbizís és a Pmr.-ben foglalt

kötelezstĺség te!jesitése érdekében kezelheti'
z.r.7' Á Felěk ęiisnlerit hog5l az ellelrjeryzó ügvéiJ a jelen Szeľzödés elkészíĺése elött tájékoztatta a Feleket.

ĺlletve képviselóiket, hogy ajďen Szerżoĺes enen;eg."zźse e|őtt az iigyYéd ajognyilatkozatot tevó fé], iĺletve képvĺselöje:

(a) személy,.azonosšlgának és lakcímének igazóiása érdękében rendelkozésre bocsáĺott adataÍ nyilvántartási

adatokkal való egyezöségének; és

(b) személyazonossáÁanak iĚazolĺisára alkalmas, bemutatott hatósági igazolványą és tartózkodásrajogosíto. 
okmánya (a tovabbiauaň eryutt: igazolváĺy) nyilvántaľtiłsi adatolĺJ<al valo eg,ezóségének és érvényességének

megá.l tapítrisa céljából
*"!k".oh.ti a személyi adaĺ És lakcimnyilvánurüĺst, ajáľmiivez€tói olgedély-nyilt'ántartá5t'

az út-íokmány.nyilvántaľtást vezetö vagl a kozponti idegenĺenđészeti nyilvántartá: (a továbbiakban

ezen alcím łaÚegyuttesen: ,J'yĺivánđnáď') aáatait feldolgozó hatóságot (a toväbbiakban: 
',ellenóľzés'')'

2.?.8. Az ellenje$ĺzö ügyvéd täjékoztana a Feleket az ęllenőrzés megkezdését meg9lözően ařról ís. hogy az

eIlenőĺzeshez a Fetek. illJtve képvisetőik előzetes hozzájárulrĺsa szĺikséges, amely hozzajáru.|as megtagadható.

Á Fęlek, illetve képviselöik az eĺlenőrzéshez ajelen Szerződés megkötésg elórĺ llozzíjárulmt amelyet

a je|en Szelzőđés aláírasával megeľtlsítenek.

2'7'9. Az elleqiegyzó tig}véd a Felek adatait, ideérwe af eIlenőrzés soľán tudomására jutott adatokat is, csak

aje|en sžeřtdesäkíratba foglalasávai vďamint az ellenjegyzé.ssel kapcsolatos tevékenysége során használhatja

đ, es azokat kizáľólag a bíľó"säg az iigyésą a btintetőÍIgvbin eljáro haĺóság és a fe$etmi eljĺäľást lefolyÍató

ügyvedi katnaľa részére továbbĺthatja.

H-GRoUP I]U}iGÁRIA Korlátoh Feleĺösségü TársasĘ

képr'iseli: N,lĺárkus ĺ\ttila Meghata|mazott
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2'7. l0' Ügyvédi nreghatalmazís:

A Szerződő felek az adĺisvételi sz-eľződés aláírásával meghatalmazást adnď< a Lantosné dr. Gá| Ilona
Ĺig:'véd (1 182 Budapesq Ganz Á' u.25. Budapesti Ügyvédi Kamara 0t.00683I) részére a SzeľzödÉsben

ťoglalt adásvétellel kapcso.latos földhivataĺi eljfuĺisbaĺl, továbbá a Szeľzódés a|apján kisz'ab:ísra kerti]ö

vĺsszterhes varyonátruházási illetćkkcl kapcsolatos adóhatósiígi e|jarásban ĺörténó jogi képviseletük teljes
jogkoĺel ttĺrtenő ellátásríľa. A felek rögzítit hogy a jelen meghatalmazás nem terjed kí a Szerzödö felek ĺészéľe
az i|letékes ťoldhivatal és a NAV által kibocsálott érdemi határozatok átvételére, azok kézbesĺtését a felek
a Ket. 78.$ (4) bekezdése alapjan. maguk sámĺiľa kériŁ Szerzödó felek felbatalmazzákjogi képviselőt ana is'
hogy helyettÜk és nevÜkben a B400 NÁV sĺatisztikai lapot aláÍrja és a földhivatđhoz benyrijtsa.

2.?. l l. A jelcn Szerzödés a|áÍrásóva! a Felek kljelentik, ho$, megátették és tudomásul vették az eljríľó ĺigyvédnek
azadózási és illetékfizetési kötelezetbéggel kapcsolatos hatályosjogszabáIyi rendelkezésekľe vonatkozo Íészietes

tíłjékoztatását, és maradéktalanul egyetértenek ajelen szerződés taľtalmár'al és szövegével.

2.7'I2. A meghatalmafást Lantosné dr. Gál l|ona ügyvéd ajelen Szerződés ellenjegyzésével elfogadja.

2'7.|3. 
^z 

Eladó cég képviseletében eljáĺó Máľkus Anila meghatalmazott meghatĄ|mazása a jelen adásvételi

szerződés l. számú lvĺelléklete'

2.E. Hatálybalépés és bontó Íeltétel kikötěse

A jelen adĺísvétel i szeĺzłjdés azza| a nappal |ép haüĺlyba, ameĺmyiben a helyi łinkormányzat a Vevőnek, mint

Építtetönek az otÉK 42.$ (l ).(9) bekezdésben meghatarozott rendelkezćsek szerint parkolóhely-építesi

ktitelezettséget az ingatlan adĺĺsvéteĺlel teljesítettnek elfogadja.

Amennyíbeň a helyi onkoľmĺínyzat a Vevot, mint építtetőt parkolóhely megváltasáĺa kötelezi, úgy ezĺ a jelen adásvćteli

szerzöd'és tekintętében a Szerzódö felek bontó fe|tételnek tekintit és közöttilk az adrĺsl,ételi szerzridés a

megkötésének idłipontjára viss:zamenölegss hatiillyal megszĺlnik,

Szěrződó Felek alelen szeľz-,ódést 8 (nyolc) eredeti példányban írtak atá. .Ą Szerzódó tblek mindnyájan éľtik

a maglar nyelvet, magyaľ nyelven íľnak és olvasnak , ezéĺt a szerzödés értelmezéséľe a magyar nyelvű szerzödés

az írányadó.
A Felek eg'vbehangzóan kljelentik, hogy a'jelen szerziĺdés teljes körűen, hiänytalanul és

egybehangzoan. vaiamint helyesen taÍtalmazza elözetes tárgialásaik és egyeztetéseik során

kő|csönösen kialakított szeľajdéses akaraĺukat, amely a jelen szerződésben foglalt

nyilatkozataikkal mindenben megeg;vezik.

Filek a 3elen szerződést _ elolvasásl é' ko'os éĺelmezést követően - mint akaľatukkal mĺndenben megegyezőĺ'
jóváhag,'ólag irtź'Á- a|á, ćs abból egy-eg"v eľedeti. aláíľt ćs iĺgyvéd áttal ellenjegyzett példán}t átvettek.

Késu"iilt ; Budapesten, 2 01 7. augusztus l 0' napján.

H-cRoUiHUl,lGlĺRtA' Koľlátolt ľ.elelósségü Taĺsaság

kćpYiselĺ: Markus Áttila jV'eghatalma2^ott
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Az ingatlan-nyilr.ántartásról szlló
| 997. évi cxLĺ' törvény 32. $. (2) bek. d./ ponqja alapján keszĺtettem

és ĺiglvédként ellenjegyzenl Budapesten, 20 l 7. augusztus l 0. napj án:

Lantosné dr. Gál llona
tigvvéd
I I 82 Budapest. Ganz A. u. 23.

t}Lrdapesti Ügyvédi Kamaĺa 0t.00683l ' ť}',.;,
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