
 
 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2019. január 24-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
16/2019. Kth. 
Fürdő területéhez kapcsolódó ingatlan vétel 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Bácsfa Ingatlanforgalmazó Kft. tulajdonát képező, Kiskunhalas belterület 2524/6 helyrajzi szám alatt 
felvett „kivett fürdő és továbbképző épület” megnevezésű 3 ha 6644 m2 alapterületű ingatlan 
2321/10000-ed tulajdoni hányadának megvételére irányuló, 150.000.000.- Ft vételárat tartalmazó, 
mellékelt adásvételi szerződést aláírja. 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Norfolk Hungária Befektetési Zrt. tulajdonát képező, Kiskunhalas belterület 2524/6 helyrajzi szám 
alatt felvett „kivett fürdő és továbbképző épület” megnevezésű 3 ha 6644 m2 alapterületű ingatlan 
45/10000-ed tulajdoni hányadának megvételére irányuló, 15.000.000.- Ft vételárat tartalmazó, 
mellékelt adásvételi szerződést aláírja azzal, hogy  a jogügylet az Áfa törvény 142. § (1) bekezdés e.) 
pontja-a szerint, - figyelemmel az Áfa törvény 88. §-ra is - fordított áfa fizetési kötelezettség alá esik, 
ezért az Önkormányzat a vételár nettó összegét tartozik megfizetni az Eladó részére, míg a 
fennmaradó, áfá-nak megfelelő összeget köteles bevallani és befizetni az adóhatóság felé.  
 
3. A Képviselő-testület az ingatlanvásárlásokra a 2018. évi költségvetésében már 48.000.000 Ft-ot 
biztosított a foglalók rendezéséhez, mely jelenleg is rendelkezésre áll. A különbözetet, 121.050.000 Ft 
összeget a 2019. évi költségvetésben biztosítja, egyben felhatalmazza a Polgármestert a 
forrásbiztosítással kapcsolatos döntések meghozatalára. 
 
4. A Képviselő-testület a 103/2018. Kth. számú határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
 
Határidő: 2019.március 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 
K. m. f. 

 
 
Fülöp Róbert s.k.     Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.  

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Kuris István László s.k.      Tapodi Attila s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2019. január 24. 



 
 

 

Melléklet 
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZ ŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről:  
cégnév: NORFOLK HUNGÁRIA Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
rövidített elnevezés: NORFOLK HUNGÁRIA Zrt. 
székhely: 1092 Budapest Erkel utca 14. A. ép.  
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046188 
statisztikai számjel: 14476378-6810-114-01. 
adószám: 14476378-2-43. 
képviseletében eljár: Sasváriné Tóth Edit vezérigazgató önállóan (anyja neve: Ördög Ilona, 
1963.09.10., 6230 Soltvadkert Kiss E. utca 40. adóaz. 8353151030), mint Eladó, a továbbiakban 
Eladó,  
 
másrészről 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1., statisztikai szemjel: 
15724904-8411-321-03, törzskönyvi azonosító: 724902 adószáma: 15724904-2-03, képviseli: Fülöp 
Róbert polgármester), továbbiakban mint vevő (a továbbiakban: Vevő)  
 
(Eladó és Vevő a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az alább 
részletezett feltételek szerint: 
 
1./  
A jelen szerződés tárgya: 
 
Az Eladó II/27. sorszám alatti 45/10000-ed arányban tulajdonosa a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásban a Kiskunhalas belterület 
2524/6 helyrajzi szám alatt felvett „kivett fürdő és továbbképző épület” megnevezésű 3 ha 6644 m2 
alapterületű ingatlannak, amely természetben 6400 Kiskunhalas Nagy Szeder István utca 1. alatt 
található. 
 
2./ Az Ingatlant terheli: 
III/4. III/5, III/6. III/7. sorszám alatt vezetékjogok, 1, 3, 672 és 165 m2 területre; jogosult az NKM 
Áramhálózati Kft.  
Az Ingatlan tulajdoni lapján egyéb bejegyzett teher és széljegy nem található. 
 
3./ Szerződő Felek megállapodása: 
 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Eladó – a bejegyzett vezetékjogot ide nem értve - per-, teher- 
és igénymentesen eladja 45/10000-ed tulajdoni hányadát, a Vevő ezt a 45/10000-ed arányú 
tulajdonjogot megtekintett és ismert állapotban megvásárolja. 
 
4./ Az Ingatlan-hányad vételára: 
 
4.1. Szerződő Felek az Ingatlan-hányad vételárát kölcsönös akarattal 15.000.000,- Ft, azaz 
tizenötmillió forint- határozzák meg.  
 
Eladó nyilatkozik, hogy ingatlanértékesítés vonatkozásában az Áfa törvény 88. §-a szerint választással 
élt. 
 
Tekintettel arra, hogy a jelen jogügylet az Áfa törvény 142. § (1) bekezdés e.) pontja-a szerint, - 
figyelemmel az Áfa törvény 88. §-ra is - fordított áfa fizetési kötelezettség alá esik, ezért a Vevő a fenti 
vételár nettó összegét tartozik megfizetni az Eladó részére, míg a fennmaradó, áfá-nak megfelelő 
összeget Vevő köteles bevallani és befizetni az adóhatóság felé.  
 



 
 

A szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy 
a) valamennyien belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, valamint 
b) egyiküknek sincsen olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle 

adó fizetése ne lenne követelhető. 
 
A vételárat a Vevő az alábbiak szerint fizeti meg az Eladó részére: 
4.2. A Vevő köteles megfizetni az Eladó részére 1.500.000.- Ft-ot, azaz egymillió-ötszázezer 
forintot a kötelezettségvállalás megerősítéseként foglaló jogcímen, az alábbiak szerint: 
a Vevő jelen szerződés aláírását követő 3 (három) banki napon belül, banki átutalással köteles 
megfizetni az Eladó részére, az Eladó K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402506-50526657-82781006 
számú bankszámlájára.  
A jelen pont szerinti foglaló teljesítésének napja: az összegnek az Eladó megadott bankszámláján 
történő jóváírásának napja.  
 
A szerződés teljesítése esetében a foglaló összege a vételárba beszámításra kerül. Ha a szerződés 
teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló 
visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen 
köteles visszatéríteni. 
Szerződő Felek kijelentik, hogy a Ptk. foglalóra vonatkozó szabályait maradéktalanul ismerik. 
 
4.3. A vételárból fennmaradó utolsó vételárrész, melynek összege 13.500.000.- Ft-ot, azaz 
tizenhárommillió-ötszázezer-forintot tesz ki, legkésőbb 2019.03.31-ig banki átutalással köteles 
megfizetni az Eladó részére, az Eladó K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402506-50526657-82781006 
számú bankszámlájára.  
A vételár teljesítésének napja: a vételár Eladó megadott bankszámláján történő jóváírásának napja.  
 
4.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vevő a 4.3. pont szerinti utolsó 
vételárrészletet a megadott határidő utolsó napjától számított további 5 (öt) banki munkanapon belül 
sem fizeti meg, illetve azt csak részben fizeti meg, úgy az Eladó a Vevőhöz címzett egyoldalú 
jognyilatkozattal elállhat a jelen szerződéstől. Az elállás közlése a szerződést felbontja. Elállás 
esetében a Vevő a foglalót elveszti. 
Szabályszerű közlésnek minősül az is, ha az elállást tartalmazó nyilatkozatot az Eladó a Vevő jelen 
szerződésben meghatalmazott jogi képviselőjéhez címezve, annak a jelen szerződésben megadott 
címére küldi meg. 
A Vevő az Eladónak a jelen pont szerinti elállása esetére már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
tulajdonjog bejegyzési kérelmét tartalmazó széljegy az Ingatlan tulajdoni lapjáról törlésre kerüljön, 
egyben felhatalmazza az Eladót, hogy a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet tartalmazó széljegy 
törlését és az eredeti állapot helyreállítását, a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem visszavonásával – 
az elállás közlését igazoló okiratokkal – egyoldalúan, de a Vevő nevében és képviseletében is eljárva 
kérje az illetékes ingatlanügyi hatóságtól.  
 
5./ Elővásárlási jog: 
 
Tekintettel arra, hogy a Vevő az ingatlan tulajdonostársa, az elővásárlási szabályokat alkalmazni nem 
kell.  
 
6./ Birtokba adás: 
 
Az Eladó az Ingatlan birtokát a vételár teljes összegének a megadott bankszámláján történő jóváírását 
követő 8 (nyolc) munkanapon belül ruházza át a Vevőre.  
A birtokátruházásról Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A Vevő a birtokátruházás napjától 
kezdve jogosult az Ingatlant használni, hasznait szedni, valamint köteles viselni az Ingatlan terheit, 
továbbá mindazokat a károkat, amelynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. 
 
7./ Szavatosság: 
 
Az Eladó, az Ingatlan per-, teher- és igénymentességéért – a bejegyzett vezetékjogot ide nem értve - 



 
 

szavatosságot vállal, és egyben szavatolja azt is, hogy az Ingatlanra nézve harmadik személynek – a 
jelen szerződésben foglaltakon túlmenően - nincs olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését vagy 
birtokba lépését megakadályozná. 
 
VEVŐ a fentebb felsorolt vezetékjogok ismeretében, azok fenntartásával szerzi meg az ingatlanrészt 
 
8./ Ingatlan-nyilvántartási rendelkezések: 
 
8.1.ELADÓ a tulajdonjog lemondó nyilatkozatát a mai napon – külön letéti szerződés alapján – 
ügyvédi letétbe helyezi, melyet eljáró ügyvéd abban az esetben adhat ki az illetékes földhivatal részére 
ha VEVŐ hitelt érdemlő módon (eredeti banki igazolással vagy a VEVŐ eredeti, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt igazolásával) igazolja Részére a vételár hiánytalan megfizetését. 
 
Szerződő Felek kérik, hogy az illetékes ingatlanügyi hatóság a Vevő tulajdonjog bejegyzés iránti 
kérelmének elintézését a tulajdonjog bejegyzési engedély benyújtásáig, de legfeljebb a jelen okirat 
ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 47/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján tartsa függőben. 
 

8.2. Szerződő felek a 2016. évi CL. törvény 13. § (6) bekezdésére tekintettel akként rendelkeznek, 
hogy a jelen szerződés kapcsán indult ingatlan-nyilvántartási eljárásban a Földhivatali Osztály 
közvetlenül az ügyfelek részére kézbesítse VEVŐ tulajdonjogának bejegyzését tartalmazó határozatát. 
Egyéb határozatokat és a záradékolt megállapodást felek az okiratot ellenjegyző jogi képviselő részére 
kérik megküldeni. 

 

8.3. Jelen adásvételi szerződés és mellékletei, továbbá a bejegyzéshez szükséges egyéb okiratok 
Ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtása a Vevő feladatát képezi, aki ezen kötelezettségét a 
jogszabályban meghatározott határidőn belül, a jelen szerződéssel meghatalmazott jogi képviselője 
útján köteles teljesíteni. 
 
8.4. Az Eladó jogállására és képviseleti jogosultságára vonatkozó iratok az ingatlanügyi 
hatóságnál rendelkezésre állnak; az Eladó ezekkel kapcsolatban szükség esetére nyilatkozik, hogy a 
hivatkozott iratok tartalma a jelen szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásának 
időpontjában a keletkezés és a képviseleti jogosultság vonatkozásában változást nem tartalmaz. 
 

9./ Szerződő Felek közös nyilatkozatai 

 

9.1. Vevő kijelenti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény rendelkezései szerinti jogi személyiséggel rendelkező települési önkormányzat. 

Eladó kijelenti, hogy magyarországi székhelyű jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, 
ingatlanszerzési képessége nem esik korlátozás alá. 

Szerződő Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírásához, az abban foglalt 
kötelezettségek elvállalásához szükséges valamennyi felhatalmazással rendelkeznek. 

 
9.2. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződésből eredő adó-, járulék- és 
illetékfizetési, továbbá számviteli kötelezettségeikkel teljes mértékben tisztában vannak, és vállalják 
ezen kötelezettségek teljesítését. 
 

10,/ A Vevő további nyilatkozatai: 

 

10.1. Vevő kijelenti, hogy az Ingatlant, annak környezetét megtekintette, az Ingatlanra vonatkozó 
valamennyi adatot, tényt (elhelyezkedés, térmérték, művelési ág, építészeti előírások, közműellátottság, 



 
 

környezeti állapot, a helyi hatályos szabályozási előírások, stb.) megismert, és egyébként is tisztában 
van, mert az ingatlan tulajdonostársa. A Vevő kijelenti, hogy az Ingatlan hasznosításának 
lehetőségeivel és korlátaival tisztában van. 
A Vevő kijelenti, hogy az említett adatok, tények tudatában és ismeretében köti meg a jelen szerződést. 

 

10.2. Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 
10.3. A Vevő kijelenti, hogy az őt esetlegesen megillető illeték-kedvezmények igénybevételét maga 
intézi, erről jelen szerződés nem rendelkezik. 
 

10.4. A Vevő tudomásul veszi azt is, hogy az Eladó a jelen szerződéstől egyoldalú írásbeli 
jognyilatkozattal abban az esetben is elállhat, ha a jelen jogügylet lezárását megelőzően megállapítást 
nyer, hogy a Vevő nem tekinthető a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
átlátható szervezetnek/személynek. 

A jelen pont szerinti elállásra egyebekben a 4.4. pont előírásai az irányadóak. 

 

10.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlan használata, illetve hasznosítása során be kell 
tartania a településkép védelmére vonatkozó önkormányzati rendeletek, más jogszabályok előírásait. 
 

11,/ Szerződő Felek egyéb megállapodásai: 

 

11.1. A tulajdonjog megszerzésének és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzésének költségeit és az ezzel kapcsolatos illetéket a Vevő viseli. 

 

11.2. A Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. § (2) bekezdés alapján kizárják mind az 
Eladó, mind a Vevő feltűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát. 

 

11.3. Vevő szándékát fejezi ki, hogy a Kiskunhalas 3013 hrsz-ú ingatlant, továbbá a Kiskunhalas 
3012/6 hrsz-ú ingatlanból mintegy 800 m2-nyi területrészt, annak megosztását követően 3.000,-Ft/m2 
áron, külön adásvételi szerződés keretében értékesít Eladó részére. 

 

12,/ Jogi képviselet: 

 

12.1. Szerződő Felek a jelen adásvételi szerződés előkészítése és megkötése során külön-külön saját 
jogi képviselővel jártak el.  
 
12.2. A Vevő megbízza és meghatalmazza  Dr Hatházi Mónika 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 2. 
szám alatti székhelyű egyéni ügyvédet a jelen adásvételi szerződés megkötése során a jogi képviselete 
ellátásával és a szerződés, valamint a bejegyzési engedély Vevő részéről történő ellenjegyzésével. 
Ügyvéd a megbízást és meghatalmazást jelen szerződés ellenjegyzésével elfogadja. 
 
12.3. Az Eladó megbízza és meghatalmazza dr. Zakály Ottó egyéni ügyvédet (székhelye: 2800 
Tatabánya Komáromi utca 3.) a jelen adásvételi szerződés megkötése során, a jogi képviselete 
ellátásával és a szerződés Eladó részéről történő ellenjegyzésével, továbbá az adásvételi szerződéssel 
kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet ellátásával. Ügyvéd a megbízást és 
meghatalmazást jelen szerződés ellenjegyzésével elfogadja. 
 
12.4. Szerződő Felek mindkét jogi képviselőt meghatalmazzák a földhivatali okiratokba való 



 
 

betekintésre. 
 
12.5. A jogi képviselete ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeit mindegyik Szerződő Fél maga 
viseli. 
 
12.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételi szerződés egyben ügyvédi 
tényvázlatnak is minősül. 
Szerződő Felek vállalják, hogy a Vevő tulajdonjoga bejegyzését megelőzően az adataikban esetlegesen 
beállott változásokat 5 (öt) napon belül írásban bejelentik az ellenjegyző jogi képviselők részére. 
A jelen jogügylettel kapcsolatos jogi tájékoztatást mindegyik Szerződő Fél a saját meghatalmazott jogi 
képviselőjétől kapta meg, a jogügylettel kapcsolatos adózási-, illeték-fizetési-, pénzügyi- és számviteli 
kérdésekről a saját szakértői útján tájékozódott. 
A Szerződő Felek adatait az ellenjegyző jogi képviselők az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen Szerződéshez 
kapcsolódó megbízás és a Pmt.-ben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetik. 

 

13,/ Egyéb rendelkezések: 

 

13.1. Ha a jelen szerződés valamely rendelkezése esetlegesen érvénytelen lenne, úgy az 
érvénytelenség jogkövetkezményeit a szerződésnek csak erre a részére kell alkalmazni és az 
érvénytelen rendelkezés helyett a Ptk. általánosan érvényes rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.  
 
A szerződés részbeni érvénytelensége esetén, az egész szerződés csak akkor dől meg, ha egyértelműen 
feltehető, hogy a Szerződő Felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 
 
13.2. Eladó kijelenti, hogy a közös tulajdon megszüntetését követően a közös tulajdon korábbi 
fennállásával és megszüntetésével összefüggésben Vevő felé semmilyen jogcímen igényt nem támaszt, 
bármilyen jogcímen fennálló vagy jövőben felmerülő követelését a vételár megfizetésével elszámoltnak 
tekinti, mely jognyilatkozatát a jelen szerződés aláírásával is elismeri. 
 
13.3. Jelen adásvétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet3. 
§ (4) bekezdés b.) pontjára tekintettel nem kel energetikai tanúsítványt készíteni. 
 

13.4. A Szerződő Felek adatai a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezései alapján jelen szerződésben 
kerülnek rögzítésre, a Szerződő Felek képviselőinek adatszolgáltatása alapján. Az ügyfél-átvilágítási 
és a Pmt.-ben meghatározott egyéb feladatokat és kötelezettségeket mindegyik Szerződő Fél esetében a 
saját jogi képviselője teljesítette. 
 

13.5. Jelen szerződés csak írásban közös megegyezéssel módosítható.  

 

13.6. A másik Szerződő Félhez intézett közléseket írásban kell teljesíteni és azokat a címzett részére 
bizonyítható módon kell megküldeni. Szabályszerű közlésnek minősül az is, ha az iratot az Eladó, a 
Vevő jelen szerződésben meghatalmazott jogi képviselőjéhez címezve, annak a jelen szerződésben 
megadott címére küldi meg. 

 

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben rögzített székhely- és lakcímmegjelöléseiket érvényes 
kézbesítési címnek tekintik. Kézbesítési címük megváltozását felek írásban kötelesek bejelenteni a 
szerződés valamennyi más alanyának. 
 
Változás bejelentésének hiányában felek jelen kézbesítési címükre kézbesített küldeményeket, változás 



 
 

bejelentése esetén a megjelölt címre küldött postai küldeményeket azok postára adását követő 3. 
munkanapon kézbesítettnek tekintik. 
 

13.7. Jelen szerződés magyar nyelven készült és csak a magyar nyelv általános szabályai szerint 
értelmezhető. 

 

13.8. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton 
törekednek rendezni.  

 

13.9. A jelen adásvételi szerződés teljesítése során a Szerződő Felek kölcsönösen együttműködve 
kötelesek eljárni. 

 

13.10. Jelen adásvételi szerződés az aláírása napján lép érvénybe. Amennyiben az aláírásra nem 
azonos napon kerül sor, úgy az érvénybe lépés napja, az utolsó aláírás napja. 
 
13.11. Jelen adásvételi szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadóak. 
A jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
13.12. Jelen adásvételi szerződés 4 (négy) oldalból áll és 10 (tíz) szó szerint mindenben megegyező 
eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői – mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt – elolvasás és értelmezés után, saját kezűleg, helybenhagyóan írtak alá. 
 
Kiskunhalas, 2019. 01…………….. 
 
 
 
 
NORFOLK HUNGÁRIA ZRT. Kft. Eladó                                           Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Vevő 
Sasváriné Tóth Edit vezérigazgató                                                                       Fülöp Róbert 
polgármester 
 

Ügyvédi ellenjegyzés 
 

Alulírott, eljárásra meghatalmazott jogi képviselı, aláírásommal igazolom, hogy a jelen okirat mindenben 
megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint az a szerzıdı felek kinyilvánított akaratát 
tartalmazza, az aláírások valódiságát tanúsítom, a szerzıdést ellenjegyzem. 
Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a 2007. évi LXIV. törvény, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 
2/2007. (XI.19.) szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, 
illetve a minısített elektronikus aláírással rendelkezem. KASZ számom: 36061308. 
 
Kiskunhalas, 2019 

 
 
 

/:DR. HATHÁZI MÓNIKA:/ 
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INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZ ŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről:  
cégnév: BÁCSFA Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
rövidített elnevezés: BÁCSFA Kft. 
székhely: 7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10. 
cégjegyzékszám: Cg. 17-09-006824 
statisztikai számjel: 13622435-6810-113-17 
adószám: 13622435-2-17 
képviseletében eljár: Baki János ügyvezető, önállóan (anyja neve: Rescsik Erzsébet, születési ideje: 
1969.02.13., lakcíme: 6422 Tompa, Felsősáskalapos tanya 16.), mint Eladó, a továbbiakban Eladó,  
 
másrészről 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1., statisztikai szemjel: 
15724904-8411-321-03, törzskönyvi azonosító: 724902 adószáma: 15724904-2-03, képviseli: Fülöp 
Róbert polgármester), továbbiakban mint vevő (a továbbiakban: Vevő)  
 
(Eladó és Vevő a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az alább 
részletezett feltételek szerint: 
 
1./  
A jelen szerződés tárgya: 
 
Az Eladó II/27. sorszám alatti 2321/10000-ed arányban tulajdonosa a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásban a Kiskunhalas belterület 
2524/6 helyrajzi szám alatt felvett „kivett fürdő és továbbképző épület” megnevezésű 3 ha 6644 m2 
alapterületű ingatlannak, amely természetben 6400 Kiskunhalas Nagy Szeder István utca 1. alatt 
található. 
 
2./ Az Ingatlant terheli: 
III/4. III/5, III/6. III/7. sorszám alatt vezetékjogok, 1, 3, 672 és 165 m2 területre; jogosult az NKM 
Áramhálózati Kft.  
Az Ingatlan tulajdoni lapján egyéb bejegyzett teher és széljegy nem található. 
 
3./ Szerződő Felek megállapodása: 
 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Eladó – a bejegyzett vezetékjogot ide nem értve - per-, teher- 
és igénymentesen eladja 2321/10000-ed tulajdoni hányadát, a Vevő ezt a 2321/10000-ed arányú 
tulajdonjogot megtekintett és ismert állapotban megvásárolja. 
 
4./ Az Ingatlan-hányad vételára: 
 
4.1. Szerződő Felek az Ingatlan-hányad vételárát kölcsönös akarattal 150.000.000,- Ft, azaz 
százötvenmillió forint- határozzák meg.  
 
Tekintettel arra, hogy az Ingatlan beépített ingatlan így értékesítése a 2007. évi CXXVII. tv. 86. § (1) 
bekezdés j) pontja alapján mentes az adó alól. 
A vételárat a Vevő az alábbiak szerint fizeti meg az Eladó részére: 
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4.2. A Vevő köteles megfizetni az Eladó részére 15.000.000.- Ft-ot, azaz tizenötmillió-ötszázezer 
forintot a kötelezettségvállalás megerősítéseként foglaló jogcímen, az alábbiak szerint: 
a Vevő jelen szerződés aláírását követő 3 (három) banki napon belül, banki átutalással köteles 
megfizetni az Eladó részére, az Eladó Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12065006-01532187-00100006 
számú bankszámlájára. Az átutalás közleményébe feltüntetendő az ingatlan hrsz-a. 
A jelen pont szerinti foglaló teljesítésének napja: az összegnek az Eladó megadott bankszámláján 
történő jóváírásának napja.  
A szerződés teljesítése esetében a foglaló összege a vételárba beszámításra kerül. Ha a szerződés 
teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló 
visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen 
köteles visszatéríteni. 
Szerződő Felek kijelentik, hogy a Ptk. foglalóra vonatkozó szabályait maradéktalanul ismerik. 
 
4.3. A vételárból fennmaradó utolsó vételárrész, melynek összege 135.000.000.- Ft-ot, azaz 
százharmincötmillió -forintot tesz ki, legkésőbb 2019.03.31-ig banki átutalással köteles megfizetni az 
Eladó részére, az Eladó Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010422-00208592-00100005 számú 
bankszámlájára.  
A vételár teljesítésének napja: a vételár Eladó megadott bankszámláján történő jóváírásának napja.  
 
4.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vevő a 4.3. pont szerinti utolsó 
vételárrészletet a megadott határidő utolsó napjától számított további 5 (öt) banki munkanapon belül 
sem fizeti meg, illetve azt csak részben fizeti meg, úgy az Eladó a Vevőhöz címzett egyoldalú 
jognyilatkozattal elállhat a jelen szerződéstől. Az elállás közlése a szerződést felbontja. Elállás 
esetében a Vevő a foglalót elveszti. 
Szabályszerű közlésnek minősül az is, ha az elállást tartalmazó nyilatkozatot az Eladó a Vevő jelen 
szerződésben meghatalmazott jogi képviselőjéhez címezve, annak a jelen szerződésben megadott 
címére küldi meg. 
A Vevő az Eladónak a jelen pont szerinti elállása esetére már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
tulajdonjog bejegyzési kérelmét tartalmazó széljegy az Ingatlan tulajdoni lapjáról törlésre kerüljön, 
egyben felhatalmazza az Eladót, hogy a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet tartalmazó széljegy 
törlését és az eredeti állapot helyreállítását, a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem visszavonásával – 
az elállás közlését igazoló okiratokkal – egyoldalúan, de a Vevő nevében és képviseletében is eljárva 
kérje az illetékes ingatlanügyi hatóságtól.  
 
5./ Elővásárlási jog: 
 
Tekintettel arra, hogy a Vevő az ingatlan tulajdonostársa, az elővásárlási szabályokat alkalmazni nem 
kell.  
 

6./ Birtokba adás: 

 

Az Eladó az Ingatlan birtokát a vételár teljes összegének a megadott bankszámláján történő jóváírását 
követő 8 (nyolc) munkanapon belül ruházza át a Vevőre.  

A birtokátruházásról Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A Vevő a birtokátruházás napjától 
kezdve jogosult az Ingatlant használni, hasznait szedni, valamint köteles viselni az Ingatlan terheit, 
továbbá mindazokat a károkat, amelynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. 

 
7./ Szavatosság: 
 
Az Eladó, az Ingatlan per-, teher- és igénymentességéért – a bejegyzett vezetékjogot ide nem értve - 
szavatosságot vállal, és egyben szavatolja azt is, hogy az Ingatlanra nézve harmadik személynek – a 
jelen szerződésben foglaltakon túlmenően - nincs olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését vagy 
birtokba lépését megakadályozná. 
 
VEVŐ a fentebb felsorolt vezetékjogok ismeretében, azok fenntartásával szerzi meg az ingatlanrészt 
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8./ Ingatlan-nyilvántartási rendelkezések: 
 
8.1. ELADÓ a tulajdonjog lemondó nyilatkozatát a mai napon – külön letéti szerződés alapján – 
ügyvédi letétbe helyezi, melyet eljáró ügyvéd abban az esetben adhat ki az illetékes földhivatal részére 
ha VEVŐ hitelt érdemlő módon (eredeti banki igazolással vagy a VEVŐ eredeti, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt igazolásával) igazolja Részére a vételár hiánytalan megfizetését. 
 
Szerződő Felek kérik, hogy az illetékes ingatlanügyi hatóság a Vevő tulajdonjog bejegyzés iránti 
kérelmének elintézését a tulajdonjog bejegyzési engedély benyújtásáig, de legfeljebb a jelen okirat 
ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 47/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján tartsa függőben. 
 

8.2. Szerződő felek a 2016. évi CL. törvény 13. § (6) bekezdésére tekintettel akként rendelkeznek, 
hogy a jelen szerződés kapcsán indult ingatlan-nyilvántartási eljárásban a Földhivatali Osztály 
közvetlenül az ügyfelek részére kézbesítse VEVŐ tulajdonjogának bejegyzését tartalmazó határozatát. 
Egyéb határozatokat és a záradékolt megállapodást felek az okiratot ellenjegyző jogi képviselő részére 
kérik megküldeni. 

 

8.3. Jelen adásvételi szerződés és mellékletei, továbbá a bejegyzéshez szükséges egyéb okiratok 
Ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtása a Vevő feladatát képezi, aki ezen kötelezettségét a 
jogszabályban meghatározott határidőn belül, a jelen szerződéssel meghatalmazott jogi képviselője 
útján köteles teljesíteni. 
 
8.4. Az Eladó jogállására és képviseleti jogosultságára vonatkozó iratok az ingatlanügyi 
hatóságnál rendelkezésre állnak; az Eladó ezekkel kapcsolatban szükség esetére nyilatkozik, hogy a 
hivatkozott iratok tartalma a jelen szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásának 
időpontjában a keletkezés és a képviseleti jogosultság vonatkozásában változást nem tartalmaz. 
 

9./ Szerződő Felek közös nyilatkozatai 

 

9.1. Vevő kijelenti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény rendelkezései szerinti jogi személyiséggel rendelkező települési önkormányzat. 

A Eladó kijelenti, hogy magyarországi székhelyű jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, 
ingatlanszerzési képessége nem esik korlátozás alá. 

Szerződő Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírásához, az abban foglalt 
kötelezettségek elvállalásához szükséges valamennyi felhatalmazással rendelkeznek. 

 
9.2. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződésből eredő adó-, járulék- és 
illetékfizetési, továbbá számviteli kötelezettségeikkel teljes mértékben tisztában vannak, és vállalják 
ezen kötelezettségek teljesítését. 
 

10,/ A Vevő további nyilatkozatai: 

 

10.1. Vevő kijelenti, hogy az Ingatlant, annak környezetét megtekintette, az Ingatlanra vonatkozó 
valamennyi adatot, tényt (elhelyezkedés, térmérték, művelési ág, építészeti előírások, közműellátottság, 
környezeti állapot, a helyi hatályos szabályozási előírások, stb.) megismert, és egyébként is tisztában 



 
 

van, mert az ingatlan tulajdonostársa. A Vevő kijelenti, hogy az Ingatlan hasznosításának 
lehetőségeivel és korlátaival tisztában van. 
A Vevő kijelenti, hogy az említett adatok, tények tudatában és ismeretében köti meg a jelen szerződést. 

 

10.2. Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 
10.3. A Vevő kijelenti, hogy az őt esetlegesen megillető illeték-kedvezmények igénybevételét maga 
intézi, erről jelen szerződés nem rendelkezik. 
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10.4. A Vevő tudomásul veszi azt is, hogy az Eladó a jelen szerződéstől egyoldalú írásbeli 
jognyilatkozattal abban az esetben is elállhat, ha a jelen jogügylet lezárását megelőzően megállapítást 
nyer, hogy a Vevő nem tekinthető a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
átlátható szervezetnek/személynek. 

A jelen pont szerinti elállásra egyebekben a 4.4. pont előírásai az irányadóak. 

 

10.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlan használata, illetve hasznosítása során be kell 
tartania a településkép védelmére vonatkozó önkormányzati rendeletek, más jogszabályok előírásait. 
 

11,/ Szerződő Felek egyéb megállapodásai: 

 

11.1. A tulajdonjog megszerzésének és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzésének költségeit és az ezzel kapcsolatos illetéket a Vevő viseli. 

 

11.2. A Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. § (2) bekezdés alapján kizárják mind az 
Eladó, mind a Vevő feltűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát. 

 

12,/ Jogi képviselet: 

 

12.1. Szerződő Felek a jelen adásvételi szerződés előkészítése és megkötése során külön-külön saját 
jogi képviselővel jártak el.  
 
12.2. A Vevő megbízza és meghatalmazza Dr Hatházi Mónika 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 2. 
szám alatti székhelyű egyéni ügyvédet a jelen adásvételi szerződés megkötése során a jogi képviselete 
ellátásával és a szerződés, valamint a bejegyzési engedély Vevő részéről történő ellenjegyzésével. 
Ügyvéd a megbízást és meghatalmazást jelen szerződés ellenjegyzésével elfogadja. 
 
12.3. Az Eladó megbízza és meghatalmazza dr. Zakály Ottó egyéni ügyvédet (székhelye: 2800 
Tatabánya Komáromi utca 3.) a jelen adásvételi szerződés megkötése során, a jogi képviselete 
ellátásával és a szerződés Eladó részéről történő ellenjegyzésével, továbbá az adásvételi szerződéssel 
kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet ellátásával. Ügyvéd a megbízást és 
meghatalmazást jelen szerződés ellenjegyzésével elfogadja. 
 



 
 

12.4. Szerződő Felek mindkét jogi képviselőt meghatalmazzák a földhivatali okiratokba való 
betekintésre. 
 
12.5. A jogi képviselete ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeit mindegyik Szerződő Fél maga 
viseli. 
 
12.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételi szerződés egyben ügyvédi 
tényvázlatnak is minősül. 
Szerződő Felek vállalják, hogy a Vevő tulajdonjoga bejegyzését megelőzően az adataikban esetlegesen 
beállott változásokat 5 (öt) napon belül írásban bejelentik az ellenjegyző jogi képviselők részére. 
A jelen jogügylettel kapcsolatos jogi tájékoztatást mindegyik Szerződő Fél a saját meghatalmazott jogi 
képviselőjétől kapta meg, a jogügylettel kapcsolatos adózási-, illeték-fizetési-, pénzügyi- és számviteli 
kérdésekről a saját szakértői útján tájékozódott. 
A Szerződő Felek adatait az ellenjegyző jogi képviselők az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen Szerződéshez 
kapcsolódó megbízás és a Pmt.-ben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetik. 

 

13,/ Egyéb rendelkezések: 

 

13.1. Ha a jelen szerződés valamely rendelkezése esetlegesen érvénytelen lenne, úgy az 
érvénytelenség jogkövetkezményeit a szerződésnek csak erre a részére kell alkalmazni és az 
érvénytelen rendelkezés helyett a Ptk. általánosan érvényes rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.  
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A szerződés részbeni érvénytelensége esetén, az egész szerződés csak akkor dől meg, ha a Szerződő 
Felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 
 
13.2. Eladó kijelenti, hogy a közös tulajdon megszüntetését követően a közös tulajdon korábbi 
fennállásával és megszüntetésével összefüggésben Vevő felé semmilyen jogcímen igényt nem támaszt, 
bármilyen jogcímen fennálló vagy jövőben felmerülő követelését a vételár megfizetésével elszámoltnak 
tekinti, mely jognyilatkozatát a jelen szerződés aláírásával is elismeri. 
 
13.3. Jelen adásvétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet3. 
§ (4) bekezdés b.) pontjára tekintettel nem kel energetikai tanúsítványt készíteni. 
 
13.4. A Szerződő Felek adatai a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezései alapján jelen szerződésben 
kerülnek rögzítésre, a Szerződő Felek képviselőinek adatszolgáltatása alapján. 
Az ügyfél-átvilágítási és a Pmt.-ben meghatározott egyéb feladatokat és kötelezettségeket mindegyik 
Szerződő Fél esetében a saját jogi képviselője teljesítette. 
 

13.5. Jelen szerződés csak írásban közös megegyezéssel módosítható.  

 

13.6. A másik Szerződő Félhez intézett közléseket írásban kell teljesíteni és azokat a címzett részére 
bizonyítható módon kell megküldeni. Szabályszerű közlésnek minősül az is, ha az iratot az Eladó, a 
Vevő jelen szerződésben meghatalmazott jogi képviselőjéhez címezve, annak a jelen szerződésben 
megadott címére küldi meg. 

 



 
 

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben rögzített székhely- és lakcímmegjelöléseiket érvényes 
kézbesítési címnek tekintik. Kézbesítési címük megváltozását felek írásban kötelesek bejelenteni a 
szerződés valamennyi más alanyának. 
 
Változás bejelentésének hiányában felek jelen kézbesítési címükre kézbesített küldeményeket, változás 
bejelentése esetén a megjelölt címre küldött postai küldeményeket azok postára adását követő 3. 
munkanapon kézbesítettnek tekintik. 
 

13.7. Jelen szerződés magyar nyelven készült és csak a magyar nyelv általános szabályai szerint 
értelmezhető. 

 

13.8. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton 
törekednek rendezni.  

13.9. A jelen adásvételi szerződés teljesítése során a Szerződő Felek kölcsönösen együttműködve 
kötelesek eljárni. 

 

13.10. A jelen adásvételi szerződés az 1./ pont szerinti pályázati felhívással és dokumentációval, 
valamint a Vevő pályázatával együttesen értelmezendő, és azokkal együttesen alkalmazandó. 
 
13.11. Jelen adásvételi szerződés az aláírása napján lép érvénybe. Amennyiben az aláírásra nem 
azonos napon kerül sor, úgy az érvénybe lépés napja, az utolsó aláírás napja. 
 
13.12. Jelen adásvételi szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadóak. 
A jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
13.13. Jelen adásvételi szerződés 4 (négy) oldalból áll és 10 (tíz) szó szerint mindenben megegyező 
eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői – mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt – elolvasás és értelmezés után, saját kezűleg, helybenhagyóan írtak alá. 
 
Kiskunhalas, 2019. 01…………….. 
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Ügyvédi ellenjegyzés 
 

Alulírott, eljárásra meghatalmazott jogi képviselı, aláírásommal igazolom, hogy a jelen okirat mindenben 
megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint az a szerzıdı felek kinyilvánított akaratát 
tartalmazza, az aláírások valódiságát tanúsítom, a szerzıdést ellenjegyzem. 
Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a 2007. évi LXIV. törvény, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 
2/2007. (XI.19.) szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, 
illetve a minısített elektronikus aláírással rendelkezem. KASZ számom: 36061308. 
 
Kiskunhalas, 2019 
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ügyvéd 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


