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KISAJÁTÍTÁST MEGELŐZŐ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
természetvédelmi célú vagyonkezelésbe vétel céljából
amely létrejött egyfelől
Spingár Fanni
mint Eladó - a továbbiakban: Eladó
Név: Kátai Tibor Pál
holtig tartó haszonélvezeti jog jogosultja
másfelől a
Magyar Állam nevében eljáró Balaton-f elvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI
székhelye: 8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.
képv.: Puskás Zoltán igazgató
adószáma: 15325770-2-19
számlaszáma: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954,
létrehozó rendelet: 31/1997 (IX.23) KTM, )
mint Vevő - a továbbiakban: Vevő, a továbbiakban együtt: Felek között a mai napon, az alábbi feltételek
szerint:

Preambulum
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a 11A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú
megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek
megvalósításával" című LIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018) azonosító számú projekt (a
továbbiakban: Projekt) keretében támogatás nyert. A Projekt egyik lényeges eleme a beruházásban
érintett ingatlanoknak a Magyar Állam javára történő megvásárlása.
A Projekt fő célkitűzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság jelenlegi és a Projekt kapcsán
tervezett, vagyonkezelésébe kerülő területeinek élőhelyvédelme és - helyreállítása. A Projekt olyan területek
természetvédelmi helyzetét kívánja javítani, amelyek jelentős környezetvédelmi értékkel bíró
féltermészetes gyepterületek, melyek aktív beavatkozást és élőhely-kezelést igényelnek a kedvező
környezetvédelmi állapot elérésének és biztosításának érdekében.
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okiratnak tekintik. Eladó tudomásul veszi, hogy jelen pontban foglalt esetben a pénzbeli kártalanítást a
kisajátítási határozatban foglaltaknak megfelelően teljesíti Vevő az Eladó részére. Felek megállapodnak
abban is, hogy jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben a folyamatban lévő első fokú kisajátítási eljárás
során a kisajátítási hatóság által felkért szakértő a 3.2. pont szerinti összeget meghaladó kisajátítási
kártalanításra tesz javaslatot, melynek fedezetével Vevő nem rendelkezik és ezért a kisajátítási kérelmét
visszavonja.
3.2. Felek az ingatlan kölcsönösen kialkudott vételárát mindösszesen 8.362.000.-Ft. (azaz: nyolcmillió
háromszázhatvankétezer forint) összegben állapítják meg, és hagyják jóvá, amely vételárat Vevő a jelen
szerződés aláírásától számított 30 napon belül köteles Vevőnek a számú számlájára megfizetni.
3.3. Felek rögzítik, hogy a 3.2. pontban meghatározott vételárat értékarányosnak tekintik.
3.4. Vevő kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan állami tulajdonba vételéhez a fedezet a
Projekten belül uniós forrásból rendelkezésére áll. Vevő nyilatkozik továbbá arról, hogy az adásvétel tárgyát
képező ingatlan a projekt lezárását követően végérvényesen természetvédelmi kezelésbe kerül, valamint az
Európai Unió erre a célra létrehozott adatbázisában rögzítésre kerül.

4. Vevő birtokba lépése
4.1. Az Eladó az ingatlant megtekintett állapotban, a teljes vételár kézhezvételétől (átutalásától) számított 3
napon belül a Vevő birtokába adja, az ingatlanba történő bevezetéssel. A Vevő az ingatlan birtokbavételétől
viseli az azzal kapcsolatos terheket és húzza annak hasznait.
4.2. Az Eladó vállalja, hogy az ingatlan birtokbaadásáig, annak jelenlegi, megtekintett állapotát fenntartja.

S. Az Eladó nyilatkozata
5.1. Eladó kijelenti, hogy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan per-, teher- és igénymentes, az
ingatlanon harmadik személynek olyan joga, amely a Magyar Állam, illetőleg a Nemzeti Földügyi Központ,
mint tulajdonosi joggyakorló jogszerzését korlátozná vagy kizárná, nem áll fenn.

6. A tulajdon-átruházás
6.1. Jelen szerződés megkötésével az adásvétel tárgyát képező ingatlan a Magyar Állam tulajdonába kerül.
6.2. Eladó már most, a vételár kiegyenlítése előtt, a jelen szerződés aláírásával véglegesen, feltétlenül és
visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy Vevő az 1.1. pontban meghatározott ingatlanra
adásvétel jogcímén a Magyar Állam tulajdonjogát - tulajdonosi joggyakorlóként a Nemzeti Földügyi Központ
(1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) - az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse.

7. Vegyes rendelkezések
7.1. Eladó kijelenti, hogy cselekvőképes magyar állampolgár, rendelkezési joga korlátozva nincs. Vevő
kijelenti és szavatol azért, hogy jelen szerződés aláírására és teljesítésére a hatályos jogszabályok szerint
jogosult, valamint, hogy a szerződés aláírása és teljesítése nem sért pályáztatási, közbeszerzési, vagy
bármely egyéb jogszabályi kötelezettséget.
A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Magyar Állam tulajdonába kerülő ingatlannak - felelős módon,
rendeltetésszerű gazdálkodás, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetés útján történő vagyonkezelése a természetvédelmi közcélok megvalósítása, az állami vagyon hatékony működtetése,
állagának védelme, értékének megőrzése, illetve gyarapítása, az állami és közfeladatok ellátásának
elősegítése, a nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemhez kapcsolódó közfeladat ellátásának biztosítása
érdekében történik, a Vevő állami alapfeladatainak ellátása keretében.
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