Határozat száma

Tárgy

Felelős

77/2022.(I.09.)

átmeneti

elnök

79/2022.(I.09.)

átmeneti

elnök

80/2022.(I.09.)

átmeneti

elnök

81/2022.(I.09.)

átmeneti

elnök

82/2022.(I.09.)

átmeneti

elnök

85/2022.(II.23.)

átmeneti

elnök

86/2022.(II.23.)

átmeneti

elnök

87/2022.(II.23.)

átmeneti

elnök

88/2022.(II.23.)

átmeneti

elnök

90/2022.(II.23.)

átmeneti

elnök

91/2022.(II.23.)

átmeneti

elnök

93/2022.(II.23.)

átmeneti

elnök

95/2022.(II.23.)

átmeneti

elnök

96/2022.(II.23.)

átmeneti

elnök

97/2022.(II.23.)

átmeneti

elnök

101/2022.(II.23.)

átmeneti

elnök

103/2022.(II.23.)

átmeneti

elnök

106/2022.(II.23.)

Lakásfennt

elnök

109/2022.(II.23.)

Lakásfennt

elnök

110/2022.(II.23.)

Lakásfennt

elnök

111/2022.(II.23.)

Temetési

elnök

112/2022.(II.23.)

Temetési

elnök

115/2022.(III.17.)

átmeneti

elnök

118/2022.(III.17.)

Lakásfennt

elnök

119/2022.(III.17.)

átmeneti

elnök

120/2022.(III.17.)

átmeneti

elnök

121/2022.(III.17.)

átmeneti

elnök

122/2022.(III.17.)

átmeneti

elnök

123/2022.(III.17.)

átmeneti

elnök

124/2022.(III.17.)

átmeneti

elnök

126/2022.(III.17.)

Lakásfennt

elnök

127/2022.(III.17.)

gyógyszertám

elnök

128/2022.(III.17.)

Temetési

elnök

129/2022.(III.17.)

átmeneti

elnök

Határidő

Összeg / Mennyiség
25000 Ft
20000 Ft
20000 Ft
20000 Ft
20000 Ft

25000
15000
15000
15000
20000
25000
15000
25000
20000
15000
25000
20000
3x10000
3x15000
3x15000
100000
100000
25000
3x15000
20000
20000
15000
15000
25000
20000
3x7555
6x9214
100000
15000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Határozat száma

Tárgy

261/2021. (IX.29.)
274/2021. (X.27.)
290/2021. (XI.24.)

Mány települési környezetvédelmi programjáról
a településkép védelméről szóló rendelet módosításának előkészítéséről
ATM Mányon való telepítéséről
Sárközi Csaba övezeti besorolás módosítási kérelméről való döntés
elnapolásáról
Vencel Gábor Mány zártkert 3082 hrsz.-ú és 3089 hrsz.-ú ingatlanokkal
kapcsolatos kérelméről
településrendezési szerződés megszüntetéséről
Mány, belterület 1586 hrsz.-ú ingatlan visszacsatolása külterületbe

291/2021. (XI.24.)
292/2021. (XI.24.)
312/2021. (XII.15.)
313/2021. (XII.15.)

Felelős

Határidő

polgármester 2022.12.31
polgármester 2021.12.31
polgármester 2021.12.31
polgármester 2022.03.31

Határozat végrehajtása
Végrehajtás ügyintézője
folyamatban
Ugron Zoltán
folyamatban
dr. Izsó Márta
egyeztetés a szolgáltatóval
Ugron Zoltán
az érintett területek tulajdonosával egyeztessen
Ugron Zoltán
az övezeti átsorolásokról

polgármester 2021.12.31

egyeztetés a vevővel

Ugron Zoltán

polgármester 2022.01.31
polgármester 2022.01.31

folyamatban
folyamatban

Ugron Zoltán
Ugron Zoltán

2022. év
Határozat száma
1/2022. (I.5.)
2/2022. (I.5.)
3/2022. (I.5.)

Tárgy

Határozat végrehajtása

Felelős
polgármester

Határidő
azonnal

polgármester
polgármester

azonnal
azonnal

intézkedést nem igényel
beszerzés folyamatban
intézkedést nem igényel

Végrehajtás ügyintézője
Ugron Zoltán

polgármester

azonnal

közbeszerzési eljárás folyamatban van

Ugron Zoltán

polgármester

azonnal
azonnal

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

polgármester
jegyző

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

jegyző
polgármester
jegyző
jegyző
polgármester

folyamatos
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel
munkaügyi ügyintézőnek átadva
munkaügyi ügyintézőnek átadva
intézkedést nem igényel

Hopka Rita
Ugron Zoltán

Hopka Rita

5/2022. (I.26.)
6/2022. (I.26.)

a 2022. január 5-i nyílt, rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről
a „Kommunális eszköz beszerzése - 2021” tárgyú pályázat önrészéről
a 2022. január 5-i zárt, rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről
az „Önkormányzati épületek energetikai felújítása Mány Községben” tárgyú
közbeszerzési eljárás 2. részére vonatkozóan ajánlat érvénytelenné
nyilvánításáról
a 2022. január 26-i nyílt, rendes képviselő-testületi ülés napirendjéről
polgármesteri beszámoló elfogadásáról

7/2022. (I.26.)

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

8/2022. (I.26.)
9/2022. (I.26.)
10/2022. (I.26.)
11/2022. (I.26.)
12/2022. (I.26.)

a testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatásról
a Polgármester kizárásáról az őt érintő döntésből
a polgármester 2022. évi tiszteletdíjának meghatározásáról
a polgármester 2022. évi költségtérítésének meghatározásáról
az alpolgármester kizárásáról az őt érintő döntésből

13/2022. (I.26.)

a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásáról

jegyző

folyamatos

munkaügyi ügyintézőnek átadva

14/2022. (I.26.)

a társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének meghatározásáról

jegyző

folyamatos

munkaügyi ügyintézőnek átadva

Hopka Rita

15/2022. (I.26.)
16/2022. (I.26.)
17/2022. (I.26.)
18/2022. (I.26.)
19/2022. (I.26.)
20/2022. (I.26.)
21/2022. (I.26.)
22/2022. (I.26.)
23/2022. (I.26.)
24/2022. (I.26.)
25/2022. (I.26.)
26/2022. (I.26.)
27/2022. (I.26.)

polgármester
jegyző
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

azonnal
2022.02.15
azonnal
azonnal
2023.01.01
2022.08.31
2022.12.31
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

intézkedést nem igényel
munkaügyi ügyintézőnek átadva
intézkedést nem igényel
munkaügyi ügyintézőnek átadva
ügyfelek tájékoztatása
pályázat benyújtása folyamatban
ügyfél tájékoztatása
intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

Hopka Rita
Hopka Rita
Hopka Rita
dr. Izsó Márta
Ugron Zoltán
Ugron Zoltán
Ugron Zoltán
Ugron Zoltán
Ugron Zoltán
Ugron Zoltán

polgármester

2022.01.31

fellebbezésről az ügyfél tájékoztatása

dr. Izsó Márta

polgármester

azonnal

közbeszerzési szakjogásznak továbbítva

Hopka Rita

polgármester

azonnal

közbeszerzési szakjogásznak továbbítva

Hopka Rita

polgármester

azonnal

közbeszerzési szakjogásznak továbbítva

Hopka Rita

polgármester

azonnal

közbeszerzési szakjogásznak továbbítva

Hopka Rita

33/2022. (II.16.)
34/2022. (II.16.)

a Polgármester kizárásáról az őt érintő döntésből
a polgármester 2022. évi cafetéria-juttatásának megállapításáról
a Polgármester kizárásáról az őt érintő döntésből
a polgármester 2022. évi szabadságának kiadásáról
a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
a szociális célú tüzelőanyag pályázaton történő indulásról
a Faludi Zoltán Ferencné 585 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről
a 2021-ben végzett munkáról szóló képviselői beszámoló elfogadásáról
a 2021-ben végzett munkáról szóló képviselői beszámoló elfogadásáról
a 2021-ben végzett munkáról szóló képviselői beszámoló elfogadásáról
a 2021-ben végzett munkáról szóló képviselői beszámoló elfogadásáról
a 2021-ben végzett munkáról szóló képviselői beszámoló elfogadásáról
a 2022. január 26-i zárt képviselő-testületi ülés napirendjéről
Szabó Ferencné házszámmódosításról szóló határozat elleni fellebbezésének
elbírálásáról
az „Önkormányzati épületek energetikai felújítása Mány Községben” tárgyú
közbeszerzési eljárásra 1. részére vonatkozóan a New Generation Kft. ajánlata
érvénytelenné nyilvánításáról
az „Önkormányzati épületek energetikai felújítása Mány Községben” tárgyú
közbeszerzési eljárásra 1. részére vonatkozóan a Pelaproject Kft. ajánlata
érvénytelenné nyilvánításáról
az „Önkormányzati épületek energetikai felújítása Mány Községben” tárgyú
közbeszerzési eljárásra 2. részére vonatkozóan a New Generation Kft. ajánlata
érvénytelenné nyilvánításáról
az „Önkormányzati épületek energetikai felújítása Mány Községben” tárgyú
közbeszerzési eljárásra 2. részére vonatkozóan a Pelaproject Kft. ajánlata
érvénytelenné nyilvánításáról
a 2022. február 16-i nyílt, rendes képviselő-testületi ülés napirendjéről
polgármesteri beszámoló elfogadásáról

polgármester

azonnal

Ugron Zoltán

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel

35/2022. (II.16.)

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

jegyző

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

36/2022. (II.16.)

a testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatásról
a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. II. félévi támogatásának
elszámolásáról
a Mányi Polgárőrség 2021. évi önkormányzati támogatás elszámolásáról
a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője vezetői pótlék
emeléséről
a 290/2021. (XI.24.) határozat visszavonásáról
a Mányi Mazsorett Kulturális Egyesület 2021. évi elszámolásáról
a Mányi Lótenyésztők Lovassport, Lovasturisztikai és Lovas Hagyományőrző
Egyesület 2021. évi elszámolásáról
a Mányi Közösségért Egyesület 2021. évi elszámolásáról
a Mányi Svábok Egyesülete 2021. évi elszámolásáról
a Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület 2021. évi elszámolásáról
a „Tehetség” Alapítvány a Gyermekekért 2021. évi elszámolásáról
a bevételekről, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, a költségvetési évet követő három
évre várható összegéről

jegyző

folyamatos

Hopka Rita

polgármester

azonnal

polgármester

azonnal

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel
a nemzetiségi önkormányzat elnökének
tájékoztatása
a Polgárőrség elnökének tájékoztatása
munkaügyi ügyintéző tájékoztatása, kinevezés
módosítás elkészítése

polgármester
polgármester

azonnal
2022.04.30

a szolgáltató tájékoztatása a döntésről
a civil szervezet tájékoztatása

Hopka Rita
Hopka Rita, Bástyné Balog
Andrea
Ugron Zoltán
Hopka Rita

polgármester

2022.04.30

a civil szervezet tájékoztatása

Hopka Rita

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

2022.04.30
2022.04.30
2022.04.30
2022.04.30

a civil szervezet tájékoztatása
a civil szervezet tájékoztatása
a civil szervezet tájékoztatása
a civil szervezet tájékoztatása

Hopka Rita
Hopka Rita
Hopka Rita
Hopka Rita

polgármester

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

polgármester

azonnal

polgármester

azonnal

polgármester

2022.12.31

az éves közbeszerzési terv publikálása

Hopka Rita

polgármester
polgármester

azonnal
azonnal

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán
Ugron Zoltán

polgármester

azonnal

fellebbezésről az ügyfél tájékoztatása

dr. Izsó Márta

polgármester
polgármester

azonnal
azonnal

polgármester

2022.04.26

polgármester

Hopka Rita
Ugron Zoltán
Hopka Rita, Moldovánné
Velenczei Petra
dr. Izsó Márta

4/2022. (I.5.)

28/2022. (I.26.)
29/2022. (I.26.)

30/2022. (I.26.)

31/2022. (I.26.)

32/2022. (I.26.)

37/2022. (II.16.)
38/2022. (II.16.)
39/2022. (II.16.)
40/2022. (II.16.)
41/2022. (II.16.)
42/2022. (II.16.)
43/2022. (II.16.)
44/2022. (II.16.)
45/2022. (II.16.)
46/2022. (II.16.)
47/2022. (II.16.)
48/2022. (II.16.)

a helyi civil szervezetek támogatására irányuló 2022. évi pályázat kiírásáról

pályázati kiírás közzététele, civil szervezetek
tájékoztatása
a megbízott ügyvédnek a határozat kivonat
átadása

Ugron Zoltán
Ugron Zoltán

Ugron Zoltán

Hopka Rita
Hopka Rita
Ugron Zoltán

Hopka Rita
Ugron Zoltán

Ugron Zoltán

Hopka Rita

Ugron Zoltán

57/2022. (III.9.)

a Mány külterület 028/2/F/2 hrsz.-ú és 028/2/F/3. hrsz.-ú ingatlanok
társasház megszűnéséhez történő hozzájárulásról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi közbeszerzési
tervéről
a 2021-ben végzett munkáról szóló képviselői beszámoló elfogadásáról
a 2022. február 16-i zárt képviselő-testületi ülés napirendjéről
Komon Ferenc házszámmódosításról szóló határozat elleni fellebbezése
elbírálásáról
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
a 2022. március 9-i nyílt, rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről
a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022-2023. nevelési évre vonatkozó
óvodai beíratási hirdetményének jóváhagyásáról
Schütt József 3358 és 3359 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérelméről

2022.12.31

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel
intézményvezető értesítése megtörtént, honlapra
feltöltésre került
kérelmező tájékoztatása

58/2022. (III.9.)

Rácz Julianna és Paizs Pál 3484 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről

polgármester

2022.12.31

kérelmezők tájékoztatása

dr. Izsó Márta

59/2022. (III.9.)
60/2022. (III.9.)
61/2022. (III.9.)

Balogh András 934 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről
Lévai Tiborné 492 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről
a Szavazatszámláló bizottságok tagjairól
az „Önkormányzati épületek energetikai felújítása Mány Községben” tárgyú
közbeszerzési eljárásról

polgármester
polgármester
jegyző

2022.12.31
azonnal
2022.03.14

kérelmező tájékoztatása
kérelmező tájékoztatása
honlapon megjelenítés

dr. Izsó Márta
dr. Izsó Márta
Hopka Rita

polgármester

azonnal

közbeszerzési szakjogásznak továbbítva

Stári Szabina

49/2022. (II.16.)
50/2022. (II.16.)
51/2022. (II.16.)
52/2022. (II.16.)
53/2022. (II.16.)
54/2022. (II.16.)
55/2022. (III.9.)
56/2022. (III.9.)

62/2022. (III.9.)

dr. Izsó Márta

1
Kisajátítást helyettesítő
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
közérdekű célra

egyrészről Mány Község Önkormányzata (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67., statisztikai
számjele: 15727536-8411-321-07; adószáma: 15727536-2-07, törzskönyvi azonosító száma: 727530,
képviseli: Ugron Zoltán Gábor polgármester), mint Eladó (továbbiakban: Eladó), valamint
másrészről a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (rövidített elnevezése: NIF Zrt., cégjegyzékszáma: 01-10-044180, KSH száma:
11906522- 4211-114-01, adószáma: 11906522- 2-41, székhelye : 1134 Budapest, Váci út 45., képv.:
Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
(székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 51., adószáma: 18099971-2-41, statisztikai számjele: 180999717411-131-01; nyilvántartási száma: Budapesti Ügyvédi Kamara: 0716, képviseli: dr. Rátky Miklós
irodavezető ügyvéd) meghatalmazott mint Vevő (továbbiakban: Vevő; az Eladóval együttesen: a
Szerződő Felek) között eltérő helyen és időben az alábbi feltételekkel.
1. Általános rendelkezések
1.1.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésének rendelkezése és a
egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló
774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az országos közutak
építtetőjének, illetve az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői feladatainak ellátásáért felelős
személynek az e körben a Magyar Állam javára és nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) minősül. Az országos közút
fejlesztéséhez szükséges, megvásárolt ingatlanok (földrészletek) Magyar Állam tulajdonába és a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1c) bekezdésének és az egyes szervezeteknek a
közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII.23.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés rendelkezésénél fogva ellenérték nélkül a NIF Zrt. vagyonkezelésébe
kerülnek. A Magyar Állam javára történő kisajátítást helyettesítő adásvétel pénzügyi fedezete a NIF
Zrt. rendelkezésére áll. A Magyar Állam Vevő tulajdonosi joggyakorlója az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784,
adószám: 14077340-2-44, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, képviselő: Rózsa Zsolt János
igazgatósági tag).
1.2.
Szerződő Felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant a vevő a kisajátításról szóló
2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bek. d) pont da) alpontja alapján országos közút, mint a kisajátítás
alapjául szolgáló közérdekű célból - nevezetesen az „Esztergom megközelítése, M100 autóút (102. sz.
út) Esztergom - M1 közötti szakasz fejlesztése” elnevezésű (projekt kód: K001.09) projekt
megvalósítása érdekében - a Magyar Állam nevében eljárva, kisajátítási eljárás lefolytatása helyett,
kisajátítást helyettesítő adásvétel útján szerzi meg. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok
átruházásáról Mány Község Önkormányzata 67/2022. (IV.6.) határozata rendelkezik.
1.3.
A Felek rögzítik, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése okán
a kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétellel vagy cserével történő megszerzése esetében az
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ingatlant terhelő - jogszabályon vagy szerződésen alapuló - elővásárlási, visszavásárlási, vételi (opció)
jog nem gyakorolható.
1.4.
A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1.§
4. pontja, 41. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti átlátható szervezetek.
1.5.
Felek rögzítik, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést felmondani, valamint attól elállni,
amennyiben bármelyik fél 1.4. pontban foglalt nyilatkozata valótlan tartalmú.

2. Szerződés tárgya
2.1.
Az Eladó kijelenti és az okiratszerkesztő ügyvéd által beszerzett TAKARNET rendszerű
Hiteles tulajdoni lappal igazolja, hogy 1/1 arányú tulajdonát képezi a Fejér Megyei Kormányhivatal
által nyilvántartott, a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező Mány külterület 09/3 helyrajzi szám alatt
felvett, kivett saját használatú út megnevezéssel nyilvántartott 609 m2 alapterületű ingatlan
(továbbiakban: Ingatlan).
2.2.
A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 2.1. pontban körülírt Ingatlan a jelen szerződés mellékletét
képező kisajátítási változási vázrajzban és terület-kimutatásban foglaltaknak megfelelően megosztásra
kerül az alábbi helyrajzi számokon és területnagysággal:
a)

Mány Külterület 09/8 helyrajzi számú megosztás után keletkező 476 m2 területű
ingatlan a Tigáz Földgázelosztó Zrt. gázvezetési szolgalmi jogával, E.ON ÉszakDunántúli Áramhálózati Zrt. vezetékjogával, valamint a SOLARGATE KFT.
vezetékjogával terhelten.

b)

Mány Külterület 09/9 helyrajzi számú megosztás után keletkező 133 m2 területű ingatlan.

2.3.
A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés tárgyát elsődlegesen ténylegesen a
2.2. a) pontban jelölt, Mány külterület 09/8 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlan 1/1
arányú tulajdoni hányada képezi.
2.4.
Szerződő Felek jelen adásvételi szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan módon
hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenti 2.2. pontban megjelölt ingatlanmegosztás jelen szerződés 1. számú
mellékletét képező terület-kimutatás, illetőleg kisajátítási vázrajz szerint megtörténjen és az ingatlannyilvántartásban átvezetésre kerüljön.
2.5.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti ingatlan kisajátítási vázrajz záradékolása az illetékes
ingatlanügyi és építésügyi hatóságnál megtörtént.

3. Szerződési akarat
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3.1.
Az Eladó eladja, a Vevő pedig a Magyar Állam javára - kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén - jelen szerződés erejénél fogva megvásárolja a jelen jogügylet tárgyát a Mány Külterület 09/8
helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadát.
3.2.
Az Eladó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem ütközik akadályba. Vevő magyar jogi
személy, jelen szerződés megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége korlátozva nincsen, továbbá
kijelenti, hogy a vagyonkezelői jog NIF Zrt. által történő megszerzése jogi akadályba nem ütközik, a
képviseletében aláíró személy pedig kijelenti, hogy a NIF Zrt. nevében eljárhat.
3.3.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ingatlan megosztás bármely oknál
fogva nem valósulna meg, illetve a megosztás az ingatlan-nyilvántartáson bármely okból nem vezethető
át, úgy másodlagosan a vétel tárgyát az 2.1. pontban megjelölt Ingatlanból a kisajátítandó területnek
megfelelő 476/609 arányú tulajdoni hányad 1/1 része, azaz az egész ingatlan 476/609 arányú része
képezi.
3.4.
A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen pontban foglaltak megvalósulása
esetében az adásvételi szerződés tárgyát képező Ingatlant, a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan
mellékletét képező terület kimutatásban, illetőleg kisajátítási vázrajzban foglaltak szerinti megosztás
alapján használják kizárólagosan a továbbiakban. Az Eladó ebben az esetben is, mint tulajdonostárs
már jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben részletesen
körülírt beruházást a Vevő, mint tulajdonostárs a kizárólagos használatába kerülő Ingatlanrészen
megvalósítsa.
3.5.
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, a Vevő
tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. §
(1c) bek. rendelkezése értelmében a NIF Zrt.-t illető vagyonkezelői jog kerül bejegyzésre ellenérték
nélkül.
3.6.
Szerződő Felek az ingatlannak a jelen szerződés tárgyát képező része megszerzésének teljes,
mindent magában foglaló ellenértékét (továbbiakban: Kisajátítási ellenérték) a Fejér Megyei
Kormányhivatal
által
kirendelt
igazságügyi
ingatlanforgalmi
szakértői
vélemények
figyelembevételével - az Eladó tulajdoni hányada tekintetében – összesen bruttó 222.768,- Ft, azaz
Kétszázhuszonkétezer-hétszázhatvannyolc forint, összegben állapítják meg.
3.7.
A Kisajátítási ellenérték magában foglalja az Eladó teljes körű és mindenre kiterjedő
kártalanítását, ideértve a zöldkárt is. Erre figyelemmel az Eladó kijelenti, hogy ezt meghaladóan az
ingatlanokkal összefüggésben semmilyen jogcímen a továbbiakban igényt nem támaszt a Vevővel
szemben.
4. Vételár megfizetése és bejegyzési nyilatkozatok
4.1.
A Vevő köteles a 3.4. pontban megjelölt Kisajátítási ellenértéket egy összegben banki
átutalással megfizetni az Eladó javára a 10402001-50526686-67801006 számú bankszámlára jelen
szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül. Az Eladó a vételár e módon történő teljesítését
elfogadja.
4.2.
Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy
a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott telekalakítás az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzésre
kerüljön.
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4.3.
Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy
a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonjoga - kisajátítást helyettesítő adásvétel jogcímén Mány Külterület
09/8 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre
kerüljön a Tigáz Földgázelosztó Zrt. gázvezetési szolgalmi jogával, E.ON Észak-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. vezetékjogával, valamint a SOLARGATE KFT. vezetékjogával terhelten.
4.4.
Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy
amennyiben a megosztás bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a megosztás az
ingatlannyilvántartáson bármely okból nem vezethető át, úgy a megosztás előtti, 2.1. pontban megjelölt
Ingatlan egészhez (1/1) viszonyított eszmei osztatlan 476/609 arányú tulajdonrészre kerüljön
bejegyzésre a Vevő tulajdonjoga kisajátítást helyettesítő adásvétel jogcímén.
4.5.
Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy
a Mány Külterület 09/8 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlan 1/1 arányú részére, illetve
esetlegesen a 4.4. pontban foglaltak megvalósulása esetén az Ingatlan 476/609 arányú tulajdonrészre, a
Vevő tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a NIF Zrt.-t - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 29. § (1c) bek. rendelkezése alapján - illető vagyonkezelői jog az ingatlannyilvántartásba
ugyancsak bejegyzésre kerüljön.
4.6.
Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy
az Eladónak a 2.1 pontban részletesen körülírt arányú tulajdonjoga – 1993 évi II. tv. 12/A, D §. jogcímén
– Mány Külterület 09/9 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlanra kerüljön visszajegyzésre
1/1 arányban.

5. Szavatosság
5.1.
Az Eladó a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok per-, teher- és igénymentességéért,
továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs - ideértve az ingatlan-nyilvántartáson kívül fennálló
további - olyan joga, amely a Vevő korlátozástól mentes tulajdonszerzését akadályozná, illetve azért,
hogy harmadik személyt elővásárlási jog nem illet a jogügylet tárgyát képező ingatlanok tekintetében,
szavatosságot vállal.
5.2.
Az Eladó kijelenti, hogy a jogügylet tárgyát képező ingatlanokat (illetve ingatlanilletőséget)
sem adó-, sem adó módjára behajtandó egyéb tartozás nem terheli, és nem áll végrehajtás alatt.
5.3.
Az Eladó egyebekben köteles a későbbiekben felmerülő ilyen esetleges tartozásokat a Vevő
birtokba lépését követően is kiegyenlíteni, amennyiben azok a birtokbaadást megelőző időszakra
vonatkoznak, függetlenül azok esedékességétől.
6. Az ingatlanok birtokának átruházása
6.1.
A Ptk. 5:3. § rendelkezése alapján a jogügylet tárgyát képező ingatlanok birtoka a jelen
szerződés aláírásával száll át a Vevőre.
6.2.
A vételár tartalmazza az ingatlanokon található növényzetet, az Eladó vagy bérlője ill.
földhasználója által azon végzett munka és valamennyi egyéb, ott maradó ingóság ellenértékét is.
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7. Záró rendelkezések
7.1.
Tekintettel arra, hogy a kisajátításra nem természetvédelem, mezőgazdasági célú
vízgazdálkodási beruházás megvalósítása, fenntartható erdőgazdálkodás és közérdekű erdőtelepítés
céljából kerül sor, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 16. § (2) bekezdése alapján
a jelen jogügylet tárgyát képező, kisajátítást pótló adásvétellel megszerzett ingatlanok nem kerülnek a
Nemzeti Földalapba.
7.2.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetőleg a
Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
7.3.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy eljáró ügyvéd megfelelő tájékoztatást adott a vonatkozó
összes hatályos jogszabályról (különösképpen: Ptk., Ingatlan-nyilvántartási törvény, Illetéktörvény,
Szja törvény, Kisajátításról szóló törvény). Kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződésbe foglalt
rendelkezéseket ügyvédi tényvázlatként elfogadják.
7.4.
Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
tv. 1. sz. mellékletének 6.1. pontjában rögzítettek szerint a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra
megvásárolt ingatlan vonatkozásában az értékesítésből származó jövedelem adómentes. Az adó- és
illetékmentességhez szükséges igazolást az illetékes kormányhivatal adja ki. Felek tudomásul veszik,
hogy az eladásból származó jövedelmet akkor kell megszerzettnek tekinteni, amikor a szerződést a
meghatalmazott ügyvéd az illetékes ingatlanügyi hatósághoz benyújtja. A Felek a szerződés
megkötésének időpontjában hatályos adó- és illetékjogi jogszabályokra vonatkozó ügyvédi kioktatást
megértették, az Eladó a jövedelemadó bevallási kötelezettségével tisztában van.
7.5.
Szerződő Felek rögzítik, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bek. a) pontja
alapján a Magyar Államot teljes személyes illetékmentesség illeti meg, továbbá, hogy a fenti törvény
26. § (1) bek. e) pontja alapján az állami vagyon vagyonkezelői jogának megszerzése a visszterhes
vagyonátruházási illeték alól mentes.
7.6.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő
ügyvédi költség, a tulajdonos-változás átvezetésével kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.
7.7.
Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Pmt.") alapján azonosítási kötelezettség terheli az Eladó, és Vevő adatai, illetve a képviseletükben eljáró személyek
vonatkozásában. Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben kerülnek rögzítésre, a
Felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság igazolására a Pmt. szabályai szerint
alkalmas okirat bemutatása alapján.
7.8.
Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során
megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben járnak el az ügylet során, a tényleges
tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) napon belül
kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni. Felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során az Eladó, és a Vevő
által bemutatott, személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot készítsen, és adataikat a
megbízás keretében kezelje.
7.9.
Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pmt. 22-24. §-ai szerinti, más szolgáltató által végzett
ügyfél átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja. Felek
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adatait eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás és a Pmt-ben foglalt
kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
7.10. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az ügyvédi tevékenységről
szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján köteles a Felek személyazonosságának megállapítása
céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartást, útiokmány-nyilvántartást, járművezetői-engedélynyilvántartást feldolgozó hatóságot megkeresni és a fenti célból adatot igényelni. A Felek, illetve
képviselőik az ellenőrzés lefolytatásához jelen szerződés elfogadásával hozzájárulnak. Felek tudomásul
veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok,
közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kezelésére, ideértve ezen adatok esetleges
továbbítását, közlését, törvény szerint előírt és az érintett hozzájárulását nem igénylő nyilvánosságra
hozatalát is.
7.11. Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással szemben jelen szerződésben foglalt kötelezettségen
kívül egyéb jogcímen követeléssel nem lépnek fel, a 3.6. pontban foglalt kártalanítási összeg az
Eladónak, és a Jogosultnak a kisajátítási eljárással kapcsolatos teljes kárát fedezi.
7.12. Szerződő Felek jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes ingatlanügyi hatóság
előtti eljárással meghatalmazzák a Dr. Durajda Ervin (6722 Szeged, Tábor u 5. fsz. 3., Kamarai
azonosító száma: 36059440) ügyvédet. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a jelen szerződés
ellenjegyzése nem hoz létre ügyvédi megbízási jogviszonyt az eladó és az eljáró ügyvéd között.
7.13. A Szerződő Felek a jelen okirat aláírásával kérik az ingatlanügyi hatóságot, hogy - az Inytv. 52.
§ (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a tulajdonjog bejegyzése iránti határozatot a Szerződő
Feleknek közvetlenül megküldeni szíveskedjék.
7.14. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közöttük eltérő helyen és időben kerül
aláírásra. Jelen Szerződést előbb az Eladó írja alá a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd, vagy
helyettese jelenlétében, majd az Eladó aláírását követően jelen Szerződést a Vevő is aláírja a jelen
Szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd, vagy helyettese jelenlétében. Jelen szerződés létrejöttének,
azaz a keltének azon nap minősül, amikor a Szerződő Felek mindegyike - tehát az utoljára aláíró
Szerződő Fél is - az okiratot ellenjegyző ügyvéd, vagy helyettese előtt a szerződést aláírta, vagy az
okiratot ellenjegyző ügyvéd előtt aláírását magáénak elismerte, valamint a Szerződő Felek tudomásul
veszik, a fizetési határidőre vonatkozó rendelkezés is ezen időponttól irányadó.
Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
____________________
Mány Község Önkormányzata
képv.:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Eladó

Kelt:
Mány, 2022. április 7. napján

____________________
A NIF Zrt. által képviselt
Magyar Állam
meghatalmazott képviselője:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
képv.: dr. Rátky Miklós irodavezető ügyvéd
Vevő, a NIF Zrt. úgy is mint a vagyonkezelői jog
jogosultja
Kelt:
Budapesten, 2022. _______. napján

Szerkesztettem és ellenjegyzem, valamint a szerződésbe foglalt meghatalmazást elfogadom:
Budapesten, 2022. _________________________. napján
Dr. Durajda Ervin ügyvéd
Iroda: 6722 Szeged, Tábor u. 5. fsz. 3.
KASZ: 36059440
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Kisajátítást helyettesítő
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
közérdekű célra

egyrészről Mány Község Önkormányzata (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67., statisztikai
számjele: 15727536-8411-321-07; adószáma: 15727536-2-07, törzskönyvi azonosító száma:
727530, képviseli: Ugron Zoltán Gábor polgármester), mint Eladó (továbbiakban: Eladó),
valamint
másrészről a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: NIF Zrt., cégjegyzékszáma: 01-10-044180,
KSH száma: 11906522- 4211-114-01, adószáma: 11906522- 2-41, székhelye : 1134 Budapest,
Váci út 45., képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással a
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 51., adószáma: 180999712-41, statisztikai számjele: 18099971-7411-131-01; nyilvántartási száma: Budapesti Ügyvédi
Kamara: 0716, képviseli: dr. Rátky Miklós irodavezető ügyvéd) meghatalmazott mint Vevő
(továbbiakban: Vevő; az Eladóval együttesen: a Szerződő Felek) között eltérő helyen és
időben az alábbi feltételekkel.
1. Általános rendelkezések
1.1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésének rendelkezése
és a egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő
kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
az országos közutak építtetőjének, illetve az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői
feladatainak ellátásáért felelős személynek az e körben a Magyar Állam javára és nevében
eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: NIF Zrt.) minősül. Az országos közút fejlesztéséhez szükséges, megvásárolt
ingatlanok (földrészletek) Magyar Állam tulajdonába és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 29. § (1c) bekezdésének és az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra
fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés rendelkezésénél fogva ellenérték nélkül a NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek.
A Magyar Állam javára történő kisajátítást helyettesítő adásvétel pénzügyi fedezete a NIF Zrt.
rendelkezésére áll. A Magyar Állam Vevő tulajdonosi joggyakorlója az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 0110-045784, adószám: 14077340-2-44, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, képviselő:
Rózsa Zsolt János igazgatósági tag).
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant a vevő a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bek. d) pont da) alpontja alapján országos
közút, mint a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból - nevezetesen az „Esztergom
megközelítése, M100 autóút (102. sz. út) Esztergom - M1 közötti szakasz fejlesztése”
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elnevezésű (projekt kód: K001.09) projekt megvalósítása érdekében - a Magyar Állam nevében
eljárva, kisajátítási eljárás lefolytatása helyett, kisajátítást helyettesítő adásvétel útján szerzi
meg. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok átruházásáról Mány Község
Önkormányzata 67/2022. (IV.6.) határozata rendelkezik.
1.3. A Felek rögzítik, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 6. § (1)
bekezdése okán a kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétellel vagy cserével történő
megszerzése esetében az ingatlant terhelő - jogszabályon vagy szerződésen alapuló elővásárlási, visszavásárlási, vételi (opció) jog nem gyakorolható.
1.4. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 1.§ 4. pontja, 41. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetek.
1.5.
Felek rögzítik, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést felmondani, valamint attól
elállni, amennyiben bármelyik fél 1.4. pontban foglalt nyilatkozata valótlan tartalmú.

2. Szerződés tárgya
2.1. Az Eladó kijelenti és az okiratszerkesztő ügyvéd által beszerzett TAKARNET
rendszerű Hiteles tulajdoni lappal igazolja, hogy 1/1 arányú tulajdonát képezi a Fejér Megyei
Kormányhivatal által nyilvántartott, a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező Mány
külterület 013/5 helyrajzi szám alatt felvett, kivett saját használatú út megnevezéssel
nyilvántartott 3497 m2 alapterületű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan).
2.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 2.1. pontban körülírt Ingatlan a jelen szerződés
mellékletét képező kisajátítási változási vázrajzban és terület-kimutatásban foglaltaknak
megfelelően megosztásra kerül az alábbi helyrajzi számokon és területnagysággal:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Mány Külterület 013/56 helyrajzi számú megosztás után keletkező 175 m2
területű ingatlan az Északdunántúli Vízmű Zrt. vízvezetési szolgalmi jogával,
valamint Tigáz Földgázelosztó Zrt. gázvezetési szolgalmi jogával terhelten.
Mány Külterület 013/57 helyrajzi számú megosztás után keletkező 1855 m2 területű
ingatlan az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. vezetékjogával terhelten.
Mány Külterület 013/58 helyrajzi számú megosztás után keletkező 128 m2
területű ingatlan.
Mány Külterület 013/59 helyrajzi számú megosztás után keletkező 234 m2
területű ingatlan.
Mány Külterület 013/60 helyrajzi számú megosztás után keletkező 133 m2
területű ingatlan.
Mány Külterület 013/61 helyrajzi számú megosztás után keletkező 972 m2 területű
ingatlan.
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2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés tárgyát elsődlegesen
ténylegesen a 2.2. a), c), d), e) pontban jelölt, Mány külterület 013/56, 013/58, 013/59,
013/60 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányada
képezi.
2.4. Szerződő Felek jelen adásvételi szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan
módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenti 2.2. pontban megjelölt ingatlanmegosztás jelen
szerződés 1. számú mellékletét képező terület-kimutatás, illetőleg kisajátítási vázrajz szerint
megtörténjen és az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön.
2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti ingatlan kisajátítási vázrajz záradékolása az
illetékes ingatlanügyi és építésügyi hatóságnál megtörtént.

3. Szerződési akarat
3.1. Az Eladó eladja, a Vevő pedig a Magyar Állam javára - kisajátítást helyettesítő
adásvétel jogcímén - jelen szerződés erejénél fogva megvásárolja a jelen jogügylet tárgyát a
Mány Külterület 013/56, 013/58, 013/59, 013/60 helyrajzi számú megosztás után keletkező
ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányadát.
3.2. Az Eladó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem ütközik akadályba. Vevő
magyar jogi személy, jelen szerződés megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége
korlátozva nincsen, továbbá kijelenti, hogy a vagyonkezelői jog NIF Zrt. által történő
megszerzése jogi akadályba nem ütközik, a képviseletében aláíró személy pedig kijelenti, hogy
a NIF Zrt. nevében eljárhat.
3.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ingatlan megosztás
bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a megosztás az ingatlan-nyilvántartáson
bármely okból nem vezethető át, úgy másodlagosan a vétel tárgyát az 2.1. pontban megjelölt
Ingatlanból a kisajátítandó területnek megfelelő 670/3497 arányú tulajdoni hányad 1/1 része,
azaz az egész ingatlan 670/3497 arányú része képezi.
3.4. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen pontban foglaltak
megvalósulása esetében az adásvételi szerződés tárgyát képező Ingatlant, a jelen szerződés 1.
számú elválaszthatatlan mellékletét képező terület kimutatásban, illetőleg kisajátítási
vázrajzban foglaltak szerinti megosztás alapján használják kizárólagosan a továbbiakban. Az
Eladó ebben az esetben is, mint tulajdonostárs már jelen szerződés aláírásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben részletesen körülírt beruházást a Vevő, mint
tulajdonostárs a kizárólagos használatába kerülő Ingatlanrészen megvalósítsa.
3.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, a
Vevő tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 29. § (1c) bek. rendelkezése értelmében a NIF Zrt.-t illető vagyonkezelői jog kerül
bejegyzésre ellenérték nélkül.
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3.6. Szerződő Felek az ingatlannak a jelen szerződés tárgyát képező része megszerzésének
teljes, mindent magában foglaló ellenértékét (továbbiakban: Kisajátítási ellenérték) a Fejér
Megyei Kormányhivatal által kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemények
figyelembevételével - az Eladó tulajdoni hányada tekintetében – összesen bruttó 329.640,- Ft,
azaz Háromszázhuszonkilencezer-hatszáznegyven forint, összegben állapítják meg.
3.7. A Kisajátítási ellenérték magában foglalja az Eladó teljes körű és mindenre kiterjedő
kártalanítását, ideértve a zöldkárt is. Erre figyelemmel az Eladó kijelenti, hogy ezt
meghaladóan az ingatlanokkal összefüggésben semmilyen jogcímen a továbbiakban igényt
nem támaszt a Vevővel szemben.
4. Vételár megfizetése és bejegyzési nyilatkozatok
4.1. A Vevő köteles a 3.4. pontban megjelölt Kisajátítási ellenértéket egy összegben banki
átutalással megfizetni az Eladó javára a 10402001-50526686-67801006 számú bankszámlára
jelen szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül. Az Eladó a vételár e módon
történő teljesítését elfogadja.
4.2. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott telekalakítás az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4.3. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonjoga - kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén Mány Külterület 013/56, 013/58, 013/59, 013/60 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, 013/56 helyrajzi szám
esetében az Északdunántúli Vízmű Zrt. vízvezetési szolgalmi jogával, valamint a Tigáz
Földgázelosztó Zrt. gázvezetési szolgalmi jogával terhelten.
4.4. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy amennyiben a megosztás bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a
megosztás az ingatlannyilvántartáson bármely okból nem vezethető át, úgy a megosztás előtti,
2.1. pontban megjelölt Ingatlan egészhez (1/1) viszonyított eszmei osztatlan 670/3497 arányú
tulajdonrészre kerüljön bejegyzésre a Vevő tulajdonjoga kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén.
4.5. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Mány Külterület 013/56, 013/58, 013/59, 013/60 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlan 1/1 arányú részére, illetve esetlegesen a 4.4. pontban foglaltak
megvalósulása esetén az Ingatlan 670/3497 arányú tulajdonrészre, a Vevő tulajdonjogának
megszerzésével egyidejűleg a NIF Zrt.-t - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29.
§ (1c) bek. rendelkezése alapján - illető vagyonkezelői jog az ingatlannyilvántartásba
ugyancsak bejegyzésre kerüljön.
4.6. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy az Eladónak a 2.1 pontban részletesen körülírt arányú tulajdonjoga – 1993 évi II.
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tv. 12/A, D §. jogcímén – Mány Külterület 013/57 és 013/61 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlanokra kerüljön visszajegyzésre 1/1 arányban, 013/57 helyrajzi számnál az
E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. vezetékjogával terhelten.

5. Szavatosság
5.1. Az Eladó a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok per-, teher- és
igénymentességéért, továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs - ideértve az ingatlannyilvántartáson kívül fennálló további - olyan joga, amely a Vevő korlátozástól mentes
tulajdonszerzését akadályozná, illetve azért, hogy harmadik személyt elővásárlási jog nem illet
a jogügylet tárgyát képező ingatlanok tekintetében, szavatosságot vállal.
5.2. Az Eladó kijelenti, hogy a jogügylet tárgyát képező ingatlanokat (illetve
ingatlanilletőséget) sem adó-, sem adó módjára behajtandó egyéb tartozás nem terheli, és nem
áll végrehajtás alatt.
5.3. Az Eladó egyebekben köteles a későbbiekben felmerülő ilyen esetleges tartozásokat a
Vevő birtokba lépését követően is kiegyenlíteni, amennyiben azok a birtokbaadást megelőző
időszakra vonatkoznak, függetlenül azok esedékességétől.
6. Az ingatlanok birtokának átruházása
6.1. A Ptk. 5:3. § rendelkezése alapján a jogügylet tárgyát képező ingatlanok birtoka a jelen
szerződés aláírásával száll át a Vevőre.
6.2. A vételár tartalmazza az ingatlanokon található növényzetet, az Eladó vagy bérlője ill.
földhasználója által azon végzett munka és valamennyi egyéb, ott maradó ingóság ellenértékét
is.
7. Záró rendelkezések
7.1. Tekintettel arra, hogy a kisajátításra nem természetvédelem, mezőgazdasági célú
vízgazdálkodási beruházás megvalósítása, fenntartható erdőgazdálkodás és közérdekű
erdőtelepítés céljából kerül sor, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 16.
§ (2) bekezdése alapján a jelen jogügylet tárgyát képező, kisajátítást pótló adásvétellel
megszerzett ingatlanok nem kerülnek a Nemzeti Földalapba.
7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetőleg a
Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
7.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy eljáró ügyvéd megfelelő tájékoztatást adott a
vonatkozó összes hatályos jogszabályról (különösképpen: Ptk., Ingatlan-nyilvántartási
törvény, Illetéktörvény, Szja törvény, Kisajátításról szóló törvény). Kijelentik továbbá, hogy a
jelen szerződésbe foglalt rendelkezéseket ügyvédi tényvázlatként elfogadják.
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7.4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. tv. 1. sz. mellékletének 6.1. pontjában rögzítettek szerint a kisajátítás alapjául szolgáló
közérdekű célra megvásárolt ingatlan vonatkozásában az értékesítésből származó jövedelem
adómentes. Az adó- és illetékmentességhez szükséges igazolást az illetékes kormányhivatal
adja ki. Felek tudomásul veszik, hogy az eladásból származó jövedelmet akkor kell
megszerzettnek tekinteni, amikor a szerződést a meghatalmazott ügyvéd az illetékes
ingatlanügyi hatósághoz benyújtja. A Felek a szerződés megkötésének időpontjában hatályos
adó- és illetékjogi jogszabályokra vonatkozó ügyvédi kioktatást megértették, az Eladó a
jövedelemadó bevallási kötelezettségével tisztában van.
7.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bek. a)
pontja alapján a Magyar Államot teljes személyes illetékmentesség illeti meg, továbbá, hogy a
fenti törvény 26. § (1) bek. e) pontja alapján az állami vagyon vagyonkezelői jogának
megszerzése a visszterhes vagyonátruházási illeték alól mentes.
7.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéskötéssel kapcsolatosan
felmerülő ügyvédi költség, a tulajdonos-változás átvezetésével kapcsolatos költségek a Vevőt
terhelik.
7.7. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Pmt.")
alapján - azonosítási kötelezettség terheli az Eladó, és Vevő adatai, illetve a képviseletükben
eljáró személyek vonatkozásában. Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben
kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság
igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján.
7.8. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás
során megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben járnak el az ügylet során, a
tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt)
napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni. Felek jelen szerződés aláírásával
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során
az Eladó, és a Vevő által bemutatott, személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot
készítsen, és adataikat a megbízás keretében kezelje.
7.9. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pmt. 22-24. §-ai szerinti, más szolgáltató által
végzett ügyfél átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító
adatokat átadja. Felek adatait eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen szerződéshez
kapcsolódó megbízás és a Pmt-ben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
7.10. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az ügyvédi
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján köteles a Felek
személyazonosságának megállapítása céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartást,
útiokmány-nyilvántartást, járművezetői-engedély-nyilvántartást feldolgozó hatóságot
megkeresni és a fenti célból adatot igényelni. A Felek, illetve képviselőik az ellenőrzés
lefolytatásához jelen szerződés elfogadásával hozzájárulnak. Felek tudomásul veszik, hogy az
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információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok,
közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kezelésére, ideértve ezen adatok esetleges
továbbítását, közlését, törvény szerint előírt és az érintett hozzájárulását nem igénylő
nyilvánosságra hozatalát is.
7.11. Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással szemben jelen szerződésben foglalt
kötelezettségen kívül egyéb jogcímen követeléssel nem lépnek fel, a 3.6. pontban foglalt
kártalanítási összeg az Eladónak, és a Jogosultnak a kisajátítási eljárással kapcsolatos teljes
kárát fedezi.
7.12. Szerződő Felek jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes ingatlanügyi
hatóság előtti eljárással meghatalmazzák a Dr. Durajda Ervin (6722 Szeged, Tábor u 5. fsz. 3.,
Kamarai azonosító száma: 36059440) ügyvédet. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a
jelen szerződés ellenjegyzése nem hoz létre ügyvédi megbízási jogviszonyt az eladó és az eljáró
ügyvéd között.
7.13. A Szerződő Felek a jelen okirat aláírásával kérik az ingatlanügyi hatóságot, hogy - az
Inytv. 52. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a tulajdonjog bejegyzése iránti határozatot
a Szerződő Feleknek közvetlenül megküldeni szíveskedjék.
7.14. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közöttük eltérő helyen és időben kerül
aláírásra. Jelen Szerződést előbb az Eladó írja alá a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd,
vagy helyettese jelenlétében, majd az Eladó aláírását követően jelen Szerződést a Vevő is
aláírja a jelen Szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd, vagy helyettese jelenlétében. Jelen
szerződés létrejöttének, azaz a keltének azon nap minősül, amikor a Szerződő Felek
mindegyike - tehát az utoljára aláíró Szerződő Fél is - az okiratot ellenjegyző ügyvéd, vagy
helyettese előtt a szerződést aláírta, vagy az okiratot ellenjegyző ügyvéd előtt aláírását
magáénak elismerte, valamint a Szerződő Felek tudomásul veszik, a fizetési határidőre
vonatkozó rendelkezés is ezen időponttól irányadó.
Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
____________________
Mány Község Önkormányzata
képv.:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Eladó
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Kisajátítást helyettesítő
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
közérdekű célra

egyrészről Mány Község Önkormányzata (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67., statisztikai
számjele: 15727536-8411-321-07; adószáma: 15727536-2-07, törzskönyvi azonosító száma:
727530, képviseli: Ugron Zoltán Gábor polgármester), mint Eladó (továbbiakban: Eladó),
valamint
másrészről a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: NIF Zrt., cégjegyzékszáma: 01-10-044180,
KSH száma: 11906522- 4211-114-01, adószáma: 11906522- 2-41, székhelye : 1134 Budapest,
Váci út 45., képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással a
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 51., adószáma: 180999712-41, statisztikai számjele: 18099971-7411-131-01; nyilvántartási száma: Budapesti Ügyvédi
Kamara: 0716, képviseli: dr. Rátky Miklós irodavezető ügyvéd) meghatalmazott mint Vevő
(továbbiakban: Vevő; az Eladóval együttesen: a Szerződő Felek) között eltérő helyen és
időben az alábbi feltételekkel.
1. Általános rendelkezések
1.1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésének rendelkezése
és a egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő
kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
az országos közutak építtetőjének, illetve az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői
feladatainak ellátásáért felelős személynek az e körben a Magyar Állam javára és nevében
eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: NIF Zrt.) minősül. Az országos közút fejlesztéséhez szükséges, megvásárolt
ingatlanok (földrészletek) Magyar Állam tulajdonába és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 29. § (1c) bekezdésének és az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra
fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés rendelkezésénél fogva ellenérték nélkül a NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek.
A Magyar Állam javára történő kisajátítást helyettesítő adásvétel pénzügyi fedezete a NIF Zrt.
rendelkezésére áll. A Magyar Állam Vevő tulajdonosi joggyakorlója az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 0110-045784, adószám: 14077340-2-44, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, képviselő:
Rózsa Zsolt János igazgatósági tag).
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant a vevő a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bek. d) pont da) alpontja alapján országos
közút, mint a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból - nevezetesen az „Esztergom
megközelítése, M100 autóút (102. sz. út) Esztergom - M1 közötti szakasz fejlesztése”
____________________
Mány Község Önkormányzata
képv.:
Ugron Zoltán Gábor polgármester

Eladó

____________________
A NIF Zrt. által képviselt
Magyar Állam
meghatalmazott képviselője:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
képv.: dr. Rátky Miklós irodavezető
ügyvéd
Vevő, a NIF Zrt. úgy is mint a
vagyonkezelői jog jogosultja

____________________
Dr. Durajda Ervin

ellenjegyző ügyvéd

2

elnevezésű (projekt kód: K001.09) projekt megvalósítása érdekében - a Magyar Állam nevében
eljárva, kisajátítási eljárás lefolytatása helyett, kisajátítást helyettesítő adásvétel útján szerzi
meg. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok átruházásáról Mány Község
Önkormányzata 67/2022. (IV.6.) határozata rendelkezik.
1.3. A Felek rögzítik, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 6. § (1)
bekezdése okán a kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétellel vagy cserével történő
megszerzése esetében az ingatlant terhelő - jogszabályon vagy szerződésen alapuló elővásárlási, visszavásárlási, vételi (opció) jog nem gyakorolható.
1.4. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 1.§ 4. pontja, 41. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetek.
1.5.
Felek rögzítik, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést felmondani, valamint attól
elállni, amennyiben bármelyik fél 1.4. pontban foglalt nyilatkozata valótlan tartalmú.

2. Szerződés tárgya
2.1. Az Eladó kijelenti és az okiratszerkesztő ügyvéd által beszerzett TAKARNET
rendszerű Hiteles tulajdoni lappal igazolja, hogy 1/1 arányú tulajdonát képezi a Fejér Megyei
Kormányhivatal által nyilvántartott, a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező Mány
külterület 014 helyrajzi szám alatt felvett, kivett saját használatú út megnevezéssel
nyilvántartott 1948 m2 alapterületű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan).
2.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 2.1. pontban körülírt Ingatlan a jelen szerződés
mellékletét képező kisajátítási változási vázrajzban és terület-kimutatásban foglaltaknak
megfelelően megosztásra kerül az alábbi helyrajzi számokon és területnagysággal:
a)
b)
c)
d)
e)

Mány Külterület 014/1 helyrajzi számú megosztás után keletkező 492 m2 területű
ingatlan.
Mány Külterület 014/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező 124 m2
területű ingatlan.
Mány Külterület 014/3 helyrajzi számú megosztás után keletkező 209 m2
területű ingatlan.
Mány Külterület 014/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező 130 m2
területű ingatlan.
Mány Külterület 014/5 helyrajzi számú megosztás után keletkező 1030 m2 területű
ingatlan az Északdunántúli Vízmű Zrt vízvezetési szolgalmi jogával terhelten.

2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés tárgyát elsődlegesen
ténylegesen a 2.2. b)-d) pontban jelölt, Mány külterület 014/2, 014/3, 014/4 helyrajzi
számú megosztás után keletkező ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányada képezi.
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2.4. Szerződő Felek jelen adásvételi szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan
módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenti 2.2. pontban megjelölt ingatlanmegosztás jelen
szerződés 1. számú mellékletét képező terület-kimutatás, illetőleg kisajátítási vázrajz szerint
megtörténjen és az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön.
2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti ingatlan kisajátítási vázrajz záradékolása az
illetékes ingatlanügyi és építésügyi hatóságnál megtörtént.

3. Szerződési akarat
3.1. Az Eladó eladja, a Vevő pedig a Magyar Állam javára - kisajátítást helyettesítő
adásvétel jogcímén - jelen szerződés erejénél fogva megvásárolja a jelen jogügylet tárgyát a
Mány Külterület 014/2, 014/3, 014/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlanok 1/1
arányú tulajdoni hányadát.
3.2. Az Eladó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem ütközik akadályba. Vevő
magyar jogi személy, jelen szerződés megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége
korlátozva nincsen, továbbá kijelenti, hogy a vagyonkezelői jog NIF Zrt. által történő
megszerzése jogi akadályba nem ütközik, a képviseletében aláíró személy pedig kijelenti, hogy
a NIF Zrt. nevében eljárhat.
3.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ingatlan megosztás
bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a megosztás az ingatlan-nyilvántartáson
bármely okból nem vezethető át, úgy másodlagosan a vétel tárgyát az 2.1. pontban megjelölt
Ingatlanból a kisajátítandó területnek megfelelő 463/1948 arányú tulajdoni hányad 1/1 része,
azaz az egész ingatlan 463/1948 arányú része képezi.
3.4. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen pontban foglaltak
megvalósulása esetében az adásvételi szerződés tárgyát képező Ingatlant, a jelen szerződés 1.
számú elválaszthatatlan mellékletét képező terület kimutatásban, illetőleg kisajátítási
vázrajzban foglaltak szerinti megosztás alapján használják kizárólagosan a továbbiakban. Az
Eladó ebben az esetben is, mint tulajdonostárs már jelen szerződés aláírásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben részletesen körülírt beruházást a Vevő, mint
tulajdonostárs a kizárólagos használatába kerülő Ingatlanrészen megvalósítsa.
3.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, a
Vevő tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 29. § (1c) bek. rendelkezése értelmében a NIF Zrt.-t illető vagyonkezelői jog kerül
bejegyzésre ellenérték nélkül.
3.6. Szerződő Felek az ingatlannak a jelen szerződés tárgyát képező része megszerzésének
teljes, mindent magában foglaló ellenértékét (továbbiakban: Kisajátítási ellenérték) a Fejér
Megyei Kormányhivatal által kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemények
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figyelembevételével - az Eladó tulajdoni hányada tekintetében – összesen bruttó 204.878,- Ft,
azaz Kétszáznégyezer-nyolcszázhetvennyolc forint, összegben állapítják meg.
3.7. A Kisajátítási ellenérték magában foglalja az Eladó teljes körű és mindenre kiterjedő
kártalanítását, ideértve a zöldkárt is. Erre figyelemmel az Eladó kijelenti, hogy ezt
meghaladóan az ingatlanokkal összefüggésben semmilyen jogcímen a továbbiakban igényt
nem támaszt a Vevővel szemben.
4. Vételár megfizetése és bejegyzési nyilatkozatok
4.1. A Vevő köteles a 3.4. pontban megjelölt Kisajátítási ellenértéket egy összegben banki
átutalással megfizetni az Eladó javára a 10402001-50526686-67801006 számú bankszámlára
jelen szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül. Az Eladó a vételár e módon
történő teljesítését elfogadja.
4.2. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott telekalakítás az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4.3. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonjoga - kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén Mány Külterület 014/2, 014/3, 014/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező
ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4.4. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy amennyiben a megosztás bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a
megosztás az ingatlannyilvántartáson bármely okból nem vezethető át, úgy a megosztás előtti,
2.1. pontban megjelölt Ingatlan egészhez (1/1) viszonyított eszmei osztatlan 463/1948 arányú
tulajdonrészre kerüljön bejegyzésre a Vevő tulajdonjoga kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén.
4.5. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Mány Külterület 014/2, 014/3, 014/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező
ingatlan 1/1 arányú részére, illetve esetlegesen a 4.4. pontban foglaltak megvalósulása esetén
az Ingatlan 463/1948 arányú tulajdonrészre, a Vevő tulajdonjogának megszerzésével
egyidejűleg a NIF Zrt.-t - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1c) bek.
rendelkezése alapján - illető vagyonkezelői jog az ingatlannyilvántartásba ugyancsak
bejegyzésre kerüljön.
4.6. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy az Eladónak a 2.1 pontban részletesen körülírt arányú tulajdonjoga – 1993 évi II.
tv. 12/A, D §. jogcímén – Mány Külterület 014/1 és 014/5 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlanokra kerüljön visszajegyzésre 1/1 arányban, 014/5 helyrajzi számnál az
Északdunántúli Vízmű Zrt vízvezetési szolgalmi jogával terhelten.
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5. Szavatosság
5.1. Az Eladó a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok per-, teher- és
igénymentességéért, továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs - ideértve az ingatlannyilvántartáson kívül fennálló további - olyan joga, amely a Vevő korlátozástól mentes
tulajdonszerzését akadályozná, illetve azért, hogy harmadik személyt elővásárlási jog nem illet
a jogügylet tárgyát képező ingatlanok tekintetében, szavatosságot vállal.
5.2. Az Eladó kijelenti, hogy a jogügylet tárgyát képező ingatlanokat (illetve
ingatlanilletőséget) sem adó-, sem adó módjára behajtandó egyéb tartozás nem terheli, és nem
áll végrehajtás alatt.
5.3. Az Eladó egyebekben köteles a későbbiekben felmerülő ilyen esetleges tartozásokat a
Vevő birtokba lépését követően is kiegyenlíteni, amennyiben azok a birtokbaadást megelőző
időszakra vonatkoznak, függetlenül azok esedékességétől.
6. Az ingatlanok birtokának átruházása
6.1. A Ptk. 5:3. § rendelkezése alapján a jogügylet tárgyát képező ingatlanok birtoka a jelen
szerződés aláírásával száll át a Vevőre.
6.2. A vételár tartalmazza az ingatlanokon található növényzetet, az Eladó vagy bérlője ill.
földhasználója által azon végzett munka és valamennyi egyéb, ott maradó ingóság ellenértékét
is.
7. Záró rendelkezések
7.1. Tekintettel arra, hogy a kisajátításra nem természetvédelem, mezőgazdasági célú
vízgazdálkodási beruházás megvalósítása, fenntartható erdőgazdálkodás és közérdekű
erdőtelepítés céljából kerül sor, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 16.
§ (2) bekezdése alapján a jelen jogügylet tárgyát képező, kisajátítást pótló adásvétellel
megszerzett ingatlanok nem kerülnek a Nemzeti Földalapba.
7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetőleg a
Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
7.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy eljáró ügyvéd megfelelő tájékoztatást adott a
vonatkozó összes hatályos jogszabályról (különösképpen: Ptk., Ingatlan-nyilvántartási
törvény, Illetéktörvény, Szja törvény, Kisajátításról szóló törvény). Kijelentik továbbá, hogy a
jelen szerződésbe foglalt rendelkezéseket ügyvédi tényvázlatként elfogadják.
7.4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. tv. 1. sz. mellékletének 6.1. pontjában rögzítettek szerint a kisajátítás alapjául szolgáló
közérdekű célra megvásárolt ingatlan vonatkozásában az értékesítésből származó jövedelem
adómentes. Az adó- és illetékmentességhez szükséges igazolást az illetékes kormányhivatal
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adja ki. Felek tudomásul veszik, hogy az eladásból származó jövedelmet akkor kell
megszerzettnek tekinteni, amikor a szerződést a meghatalmazott ügyvéd az illetékes
ingatlanügyi hatósághoz benyújtja. A Felek a szerződés megkötésének időpontjában hatályos
adó- és illetékjogi jogszabályokra vonatkozó ügyvédi kioktatást megértették, az Eladó a
jövedelemadó bevallási kötelezettségével tisztában van.
7.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bek. a)
pontja alapján a Magyar Államot teljes személyes illetékmentesség illeti meg, továbbá, hogy a
fenti törvény 26. § (1) bek. e) pontja alapján az állami vagyon vagyonkezelői jogának
megszerzése a visszterhes vagyonátruházási illeték alól mentes.
7.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéskötéssel kapcsolatosan
felmerülő ügyvédi költség, a tulajdonos-változás átvezetésével kapcsolatos költségek a Vevőt
terhelik.
7.7. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Pmt.")
alapján - azonosítási kötelezettség terheli az Eladó, és Vevő adatai, illetve a képviseletükben
eljáró személyek vonatkozásában. Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben
kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság
igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján.
7.8. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás
során megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben járnak el az ügylet során, a
tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt)
napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni. Felek jelen szerződés aláírásával
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során
az Eladó, és a Vevő által bemutatott, személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot
készítsen, és adataikat a megbízás keretében kezelje.
7.9. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pmt. 22-24. §-ai szerinti, más szolgáltató által
végzett ügyfél átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító
adatokat átadja. Felek adatait eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen szerződéshez
kapcsolódó megbízás és a Pmt-ben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
7.10. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az ügyvédi
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján köteles a Felek
személyazonosságának megállapítása céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartást,
útiokmány-nyilvántartást, járművezetői-engedély-nyilvántartást feldolgozó hatóságot
megkeresni és a fenti célból adatot igényelni. A Felek, illetve képviselőik az ellenőrzés
lefolytatásához jelen szerződés elfogadásával hozzájárulnak. Felek tudomásul veszik, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok,
közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kezelésére, ideértve ezen adatok esetleges
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továbbítását, közlését, törvény szerint előírt és az érintett hozzájárulását nem igénylő
nyilvánosságra hozatalát is.
7.11. Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással szemben jelen szerződésben foglalt
kötelezettségen kívül egyéb jogcímen követeléssel nem lépnek fel, a 3.6. pontban foglalt
kártalanítási összeg az Eladónak, és a Jogosultnak a kisajátítási eljárással kapcsolatos teljes
kárát fedezi.
7.12. Szerződő Felek jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes ingatlanügyi
hatóság előtti eljárással meghatalmazzák a Dr. Durajda Ervin (6722 Szeged, Tábor u 5. fsz. 3.,
Kamarai azonosító száma: 36059440) ügyvédet. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a
jelen szerződés ellenjegyzése nem hoz létre ügyvédi megbízási jogviszonyt az eladó és az eljáró
ügyvéd között.
7.13. A Szerződő Felek a jelen okirat aláírásával kérik az ingatlanügyi hatóságot, hogy - az
Inytv. 52. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a tulajdonjog bejegyzése iránti határozatot
a Szerződő Feleknek közvetlenül megküldeni szíveskedjék.
7.14. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közöttük eltérő helyen és időben kerül
aláírásra. Jelen Szerződést előbb az Eladó írja alá a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd,
vagy helyettese jelenlétében, majd az Eladó aláírását követően jelen Szerződést a Vevő is
aláírja a jelen Szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd, vagy helyettese jelenlétében. Jelen
szerződés létrejöttének, azaz a keltének azon nap minősül, amikor a Szerződő Felek
mindegyike - tehát az utoljára aláíró Szerződő Fél is - az okiratot ellenjegyző ügyvéd, vagy
helyettese előtt a szerződést aláírta, vagy az okiratot ellenjegyző ügyvéd előtt aláírását
magáénak elismerte, valamint a Szerződő Felek tudomásul veszik, a fizetési határidőre
vonatkozó rendelkezés is ezen időponttól irányadó.
Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
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Kisajátítást helyettesítő
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
közérdekű célra

egyrészről Mány Község Önkormányzata (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67., statisztikai
számjele: 15727536-8411-321-07; adószáma: 15727536-2-07, törzskönyvi azonosító száma:
727530, képviseli: Ugron Zoltán Gábor polgármester), mint Eladó (továbbiakban: Eladó),
valamint
másrészről a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: NIF Zrt., cégjegyzékszáma: 01-10-044180,
KSH száma: 11906522- 4211-114-01, adószáma: 11906522- 2-41, székhelye : 1134 Budapest,
Váci út 45., képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással a
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 51., adószáma: 180999712-41, statisztikai számjele: 18099971-7411-131-01; nyilvántartási száma: Budapesti Ügyvédi
Kamara: 0716, képviseli: dr. Rátky Miklós irodavezető ügyvéd) meghatalmazott mint Vevő
(továbbiakban: Vevő; az Eladóval együttesen: a Szerződő Felek) között eltérő helyen és
időben az alábbi feltételekkel.
1. Általános rendelkezések
1.1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésének rendelkezése
és a egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő
kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
az országos közutak építtetőjének, illetve az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői
feladatainak ellátásáért felelős személynek az e körben a Magyar Állam javára és nevében
eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: NIF Zrt.) minősül. Az országos közút fejlesztéséhez szükséges, megvásárolt
ingatlanok (földrészletek) Magyar Állam tulajdonába és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 29. § (1c) bekezdésének és az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra
fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés rendelkezésénél fogva ellenérték nélkül a NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek.
A Magyar Állam javára történő kisajátítást helyettesítő adásvétel pénzügyi fedezete a NIF Zrt.
rendelkezésére áll. A Magyar Állam Vevő tulajdonosi joggyakorlója az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 0110-045784, adószám: 14077340-2-44, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, képviselő:
Rózsa Zsolt János igazgatósági tag).
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant a vevő a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bek. d) pont da) alpontja alapján országos
közút, mint a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból - nevezetesen az „Esztergom
megközelítése, M100 autóút (102. sz. út) Esztergom - M1 közötti szakasz fejlesztése”
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elnevezésű (projekt kód: K001.09) projekt megvalósítása érdekében - a Magyar Állam nevében
eljárva, kisajátítási eljárás lefolytatása helyett, kisajátítást helyettesítő adásvétel útján szerzi
meg. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok átruházásáról Mány Község
Önkormányzata 67/2022. (IV.6.) határozata rendelkezik.
1.3. A Felek rögzítik, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 6. § (1)
bekezdése okán a kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétellel vagy cserével történő
megszerzése esetében az ingatlant terhelő - jogszabályon vagy szerződésen alapuló elővásárlási, visszavásárlási, vételi (opció) jog nem gyakorolható.
1.4. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 1.§ 4. pontja, 41. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetek.
1.5.
Felek rögzítik, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést felmondani, valamint attól
elállni, amennyiben bármelyik fél 1.4. pontban foglalt nyilatkozata valótlan tartalmú.

2. Szerződés tárgya
2.1. Az Eladó kijelenti és az okiratszerkesztő ügyvéd által beszerzett TAKARNET
rendszerű Hiteles tulajdoni lappal igazolja, hogy 1/1 arányú tulajdonát képezi a Fejér Megyei
Kormányhivatal által nyilvántartott, a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező Mány
külterület 015 helyrajzi szám alatt felvett, kivett saját használatú út megnevezéssel
nyilvántartott 9462 m2 alapterületű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan).
2.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 2.1. pontban körülírt Ingatlan a jelen szerződés
mellékletét képező kisajátítási változási vázrajzban és terület-kimutatásban foglaltaknak
megfelelően megosztásra kerül az alábbi helyrajzi számokon és területnagysággal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mány Külterület 015/1 helyrajzi számú megosztás után keletkező 3431 m2 területű
ingatlan.
Mány Külterület 015/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező 74 m2
területű ingatlan.
Mány Külterület 015/3 helyrajzi számú megosztás után keletkező 229 m2
területű ingatlan.
Mány Külterület 015/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező 404 m2
területű ingatlan.
Mány Külterület 015/5 helyrajzi számú megosztás után keletkező 203 m2
területű ingatlan.
Mány Külterület 015/6 helyrajzi számú megosztás után keletkező 5121 m2 területű
ingatlanra a Tigáz Földgázelosztó Zrt. gázvezetési szolgalmi jogával, E.ON ÉszakDunántúli Áramhálózati Zrt. vezetékjogával terhelten.
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2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés tárgyát elsődlegesen
ténylegesen a 2.2. b)-e) pontban jelölt, Mány külterület 015/2, 015/3, 015/4, 015/5 helyrajzi
számú megosztás után keletkező ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányada képezi.
2.4. Szerződő Felek jelen adásvételi szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan
módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenti 2.2. pontban megjelölt ingatlanmegosztás jelen
szerződés 1. számú mellékletét képező terület-kimutatás, illetőleg kisajátítási vázrajz szerint
megtörténjen és az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön.
2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti ingatlan kisajátítási vázrajz záradékolása az
illetékes ingatlanügyi és építésügyi hatóságnál megtörtént.

3. Szerződési akarat
3.1. Az Eladó eladja, a Vevő pedig a Magyar Állam javára - kisajátítást helyettesítő
adásvétel jogcímén - jelen szerződés erejénél fogva megvásárolja a jelen jogügylet tárgyát a
Mány Külterület 015/2, 015/3, 015/4, 015/5 helyrajzi számú megosztás után keletkező
ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányadát.
3.2. Az Eladó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem ütközik akadályba. Vevő
magyar jogi személy, jelen szerződés megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége
korlátozva nincsen, továbbá kijelenti, hogy a vagyonkezelői jog NIF Zrt. által történő
megszerzése jogi akadályba nem ütközik, a képviseletében aláíró személy pedig kijelenti, hogy
a NIF Zrt. nevében eljárhat.
3.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ingatlan megosztás
bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a megosztás az ingatlan-nyilvántartáson
bármely okból nem vezethető át, úgy másodlagosan a vétel tárgyát az 2.1. pontban megjelölt
Ingatlanból a kisajátítandó területnek megfelelő 910/9462 arányú tulajdoni hányad 1/1 része,
azaz az egész ingatlan 910/9462 arányú része képezi.
3.4. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen pontban foglaltak
megvalósulása esetében az adásvételi szerződés tárgyát képező Ingatlant, a jelen szerződés 1.
számú elválaszthatatlan mellékletét képező terület kimutatásban, illetőleg kisajátítási
vázrajzban foglaltak szerinti megosztás alapján használják kizárólagosan a továbbiakban. Az
Eladó ebben az esetben is, mint tulajdonostárs már jelen szerződés aláírásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben részletesen körülírt beruházást a Vevő, mint
tulajdonostárs a kizárólagos használatába kerülő Ingatlanrészen megvalósítsa.
3.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, a
Vevő tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 29. § (1c) bek. rendelkezése értelmében a NIF Zrt.-t illető vagyonkezelői jog kerül
bejegyzésre ellenérték nélkül.
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3.6. Szerződő Felek az ingatlannak a jelen szerződés tárgyát képező része megszerzésének
teljes, mindent magában foglaló ellenértékét (továbbiakban: Kisajátítási ellenérték) a Fejér
Megyei Kormányhivatal által kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemények
figyelembevételével - az Eladó tulajdoni hányada tekintetében – összesen bruttó 447.720,- Ft,
azaz Négyszáznegyvenhétezer-hétszázhúsz forint, összegben állapítják meg.
3.7. A Kisajátítási ellenérték magában foglalja az Eladó teljes körű és mindenre kiterjedő
kártalanítását, ideértve a zöldkárt is. Erre figyelemmel az Eladó kijelenti, hogy ezt
meghaladóan az ingatlanokkal összefüggésben semmilyen jogcímen a továbbiakban igényt
nem támaszt a Vevővel szemben.
4. Vételár megfizetése és bejegyzési nyilatkozatok
4.1. A Vevő köteles a 3.4. pontban megjelölt Kisajátítási ellenértéket egy összegben banki
átutalással megfizetni az Eladó javára a 10402001-50526686-67801006 számú bankszámlára
jelen szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül. Az Eladó a vételár e módon
történő teljesítését elfogadja.
4.2. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott telekalakítás az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4.3. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonjoga - kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén Mány Külterület 015/2, 015/3, 015/4, 015/5 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4.4. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy amennyiben a megosztás bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a
megosztás az ingatlannyilvántartáson bármely okból nem vezethető át, úgy a megosztás előtti,
2.1. pontban megjelölt Ingatlan egészhez (1/1) viszonyított eszmei osztatlan 910/9462 arányú
tulajdonrészre kerüljön bejegyzésre a Vevő tulajdonjoga kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén.
4.5. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Mány Külterület 015/2, 015/3, 015/4, 015/5 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlan 1/1 arányú részére, illetve esetlegesen a 4.4. pontban foglaltak
megvalósulása esetén az Ingatlan 910/9462 arányú tulajdonrészre, a Vevő tulajdonjogának
megszerzésével egyidejűleg a NIF Zrt.-t - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29.
§ (1c) bek. rendelkezése alapján - illető vagyonkezelői jog az ingatlannyilvántartásba
ugyancsak bejegyzésre kerüljön.
4.6. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy az Eladónak a 2.1 pontban részletesen körülírt arányú tulajdonjoga – 1993 évi II.
tv. 12/A, D §. jogcímén – Mány Külterület 015/1 és 015/6 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlanokra kerüljön visszajegyzésre 1/1 arányban a Tigáz Földgázelosztó Zrt.
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gázvezetési szolgalmi jogával, E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. vezetékjogával
terhelten.

5. Szavatosság
5.1. Az Eladó a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok per-, teher- és
igénymentességéért, továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs - ideértve az ingatlannyilvántartáson kívül fennálló további - olyan joga, amely a Vevő korlátozástól mentes
tulajdonszerzését akadályozná, illetve azért, hogy harmadik személyt elővásárlási jog nem illet
a jogügylet tárgyát képező ingatlanok tekintetében, szavatosságot vállal.
5.2. Az Eladó kijelenti, hogy a jogügylet tárgyát képező ingatlanokat (illetve
ingatlanilletőséget) sem adó-, sem adó módjára behajtandó egyéb tartozás nem terheli, és nem
áll végrehajtás alatt.
5.3. Az Eladó egyebekben köteles a későbbiekben felmerülő ilyen esetleges tartozásokat a
Vevő birtokba lépését követően is kiegyenlíteni, amennyiben azok a birtokbaadást megelőző
időszakra vonatkoznak, függetlenül azok esedékességétől.
6. Az ingatlanok birtokának átruházása
6.1. A Ptk. 5:3. § rendelkezése alapján a jogügylet tárgyát képező ingatlanok birtoka a jelen
szerződés aláírásával száll át a Vevőre.
6.2. A vételár tartalmazza az ingatlanokon található növényzetet, az Eladó vagy bérlője ill.
földhasználója által azon végzett munka és valamennyi egyéb, ott maradó ingóság ellenértékét
is.
7. Záró rendelkezések
7.1. Tekintettel arra, hogy a kisajátításra nem természetvédelem, mezőgazdasági célú
vízgazdálkodási beruházás megvalósítása, fenntartható erdőgazdálkodás és közérdekű
erdőtelepítés céljából kerül sor, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 16.
§ (2) bekezdése alapján a jelen jogügylet tárgyát képező, kisajátítást pótló adásvétellel
megszerzett ingatlanok nem kerülnek a Nemzeti Földalapba.
7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetőleg a
Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
7.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy eljáró ügyvéd megfelelő tájékoztatást adott a
vonatkozó összes hatályos jogszabályról (különösképpen: Ptk., Ingatlan-nyilvántartási
törvény, Illetéktörvény, Szja törvény, Kisajátításról szóló törvény). Kijelentik továbbá, hogy a
jelen szerződésbe foglalt rendelkezéseket ügyvédi tényvázlatként elfogadják.
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7.4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. tv. 1. sz. mellékletének 6.1. pontjában rögzítettek szerint a kisajátítás alapjául szolgáló
közérdekű célra megvásárolt ingatlan vonatkozásában az értékesítésből származó jövedelem
adómentes. Az adó- és illetékmentességhez szükséges igazolást az illetékes kormányhivatal
adja ki. Felek tudomásul veszik, hogy az eladásból származó jövedelmet akkor kell
megszerzettnek tekinteni, amikor a szerződést a meghatalmazott ügyvéd az illetékes
ingatlanügyi hatósághoz benyújtja. A Felek a szerződés megkötésének időpontjában hatályos
adó- és illetékjogi jogszabályokra vonatkozó ügyvédi kioktatást megértették, az Eladó a
jövedelemadó bevallási kötelezettségével tisztában van.
7.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bek. a)
pontja alapján a Magyar Államot teljes személyes illetékmentesség illeti meg, továbbá, hogy a
fenti törvény 26. § (1) bek. e) pontja alapján az állami vagyon vagyonkezelői jogának
megszerzése a visszterhes vagyonátruházási illeték alól mentes.
7.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéskötéssel kapcsolatosan
felmerülő ügyvédi költség, a tulajdonos-változás átvezetésével kapcsolatos költségek a Vevőt
terhelik.
7.7. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Pmt.")
alapján - azonosítási kötelezettség terheli az Eladó, és Vevő adatai, illetve a képviseletükben
eljáró személyek vonatkozásában. Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben
kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság
igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján.
7.8. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás
során megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben járnak el az ügylet során, a
tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt)
napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni. Felek jelen szerződés aláírásával
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során
az Eladó, és a Vevő által bemutatott, személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot
készítsen, és adataikat a megbízás keretében kezelje.
7.9. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pmt. 22-24. §-ai szerinti, más szolgáltató által
végzett ügyfél átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító
adatokat átadja. Felek adatait eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen szerződéshez
kapcsolódó megbízás és a Pmt-ben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
7.10. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az ügyvédi
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján köteles a Felek
személyazonosságának megállapítása céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartást,
útiokmány-nyilvántartást, járművezetői-engedély-nyilvántartást feldolgozó hatóságot
megkeresni és a fenti célból adatot igényelni. A Felek, illetve képviselőik az ellenőrzés
lefolytatásához jelen szerződés elfogadásával hozzájárulnak. Felek tudomásul veszik, hogy az
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információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok,
közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kezelésére, ideértve ezen adatok esetleges
továbbítását, közlését, törvény szerint előírt és az érintett hozzájárulását nem igénylő
nyilvánosságra hozatalát is.
7.11. Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással szemben jelen szerződésben foglalt
kötelezettségen kívül egyéb jogcímen követeléssel nem lépnek fel, a 3.6. pontban foglalt
kártalanítási összeg az Eladónak, és a Jogosultnak a kisajátítási eljárással kapcsolatos teljes
kárát fedezi.
7.12. Szerződő Felek jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes ingatlanügyi
hatóság előtti eljárással meghatalmazzák a Dr. Durajda Ervin (6722 Szeged, Tábor u 5. fsz. 3.,
Kamarai azonosító száma: 36059440) ügyvédet. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a
jelen szerződés ellenjegyzése nem hoz létre ügyvédi megbízási jogviszonyt az eladó és az eljáró
ügyvéd között.
7.13. A Szerződő Felek a jelen okirat aláírásával kérik az ingatlanügyi hatóságot, hogy - az
Inytv. 52. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a tulajdonjog bejegyzése iránti határozatot
a Szerződő Feleknek közvetlenül megküldeni szíveskedjék.
7.14. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közöttük eltérő helyen és időben kerül
aláírásra. Jelen Szerződést előbb az Eladó írja alá a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd,
vagy helyettese jelenlétében, majd az Eladó aláírását követően jelen Szerződést a Vevő is
aláírja a jelen Szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd, vagy helyettese jelenlétében. Jelen
szerződés létrejöttének, azaz a keltének azon nap minősül, amikor a Szerződő Felek
mindegyike - tehát az utoljára aláíró Szerződő Fél is - az okiratot ellenjegyző ügyvéd, vagy
helyettese előtt a szerződést aláírta, vagy az okiratot ellenjegyző ügyvéd előtt aláírását
magáénak elismerte, valamint a Szerződő Felek tudomásul veszik, a fizetési határidőre
vonatkozó rendelkezés is ezen időponttól irányadó.
Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
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Kisajátítást helyettesítő
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
közérdekű célra

egyrészről Mány Község Önkormányzata (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67., statisztikai
számjele: 15727536-8411-321-07; adószáma: 15727536-2-07, törzskönyvi azonosító száma:
727530, képviseli: Ugron Zoltán Gábor polgármester), mint Eladó (továbbiakban: Eladó),
valamint
másrészről a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: NIF Zrt., cégjegyzékszáma: 01-10-044180,
KSH száma: 11906522- 4211-114-01, adószáma: 11906522- 2-41, székhelye : 1134 Budapest,
Váci út 45., képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással a
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 51., adószáma: 180999712-41, statisztikai számjele: 18099971-7411-131-01; nyilvántartási száma: Budapesti Ügyvédi
Kamara: 0716, képviseli: dr. Rátky Miklós irodavezető ügyvéd) meghatalmazott mint Vevő
(továbbiakban: Vevő; az Eladóval együttesen: a Szerződő Felek) között eltérő helyen és
időben az alábbi feltételekkel.
1. Általános rendelkezések
1.1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésének rendelkezése
és a egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő
kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
az országos közutak építtetőjének, illetve az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői
feladatainak ellátásáért felelős személynek az e körben a Magyar Állam javára és nevében
eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: NIF Zrt.) minősül. Az országos közút fejlesztéséhez szükséges, megvásárolt
ingatlanok (földrészletek) Magyar Állam tulajdonába és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 29. § (1c) bekezdésének és az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra
fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés rendelkezésénél fogva ellenérték nélkül a NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek.
A Magyar Állam javára történő kisajátítást helyettesítő adásvétel pénzügyi fedezete a NIF Zrt.
rendelkezésére áll. A Magyar Állam Vevő tulajdonosi joggyakorlója az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 0110-045784, adószám: 14077340-2-44, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, képviselő:
Rózsa Zsolt János igazgatósági tag).
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant a vevő a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bek. d) pont da) alpontja alapján országos
közút, mint a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból - nevezetesen az „Esztergom
megközelítése, M100 autóút (102. sz. út) Esztergom - M1 közötti szakasz fejlesztése”
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elnevezésű (projekt kód: K001.09) projekt megvalósítása érdekében - a Magyar Állam nevében
eljárva, kisajátítási eljárás lefolytatása helyett, kisajátítást helyettesítő adásvétel útján szerzi
meg. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok átruházásáról Mány Község
Önkormányzata 67/2022. (IV.6.) határozata rendelkezik.
1.3. A Felek rögzítik, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 6. § (1)
bekezdése okán a kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétellel vagy cserével történő
megszerzése esetében az ingatlant terhelő - jogszabályon vagy szerződésen alapuló elővásárlási, visszavásárlási, vételi (opció) jog nem gyakorolható.
1.4. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 1.§ 4. pontja, 41. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetek.
1.5.
Felek rögzítik, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést felmondani, valamint attól
elállni, amennyiben bármelyik fél 1.4. pontban foglalt nyilatkozata valótlan tartalmú.

2. Szerződés tárgya
2.1. Az Eladó kijelenti és az okiratszerkesztő ügyvéd által beszerzett TAKARNET
rendszerű Hiteles tulajdoni lappal igazolja, hogy 1/1 arányú tulajdonát képezi a Fejér Megyei
Kormányhivatal által nyilvántartott, a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező Mány
külterület 043 helyrajzi szám alatt felvett, kivett árok megnevezéssel nyilvántartott 1.5562 m2
alapterületű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan).
2.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 2.1. pontban körülírt Ingatlan a jelen szerződés
mellékletét képező kisajátítási változási vázrajzban és terület-kimutatásban foglaltaknak
megfelelően megosztásra kerül az alábbi helyrajzi számokon és területnagysággal:
a)
b)
c)
d)
e)

Mány Külterület 043/1 helyrajzi számú megosztás után keletkező 7873 m2 területű
ingatlan.
Mány Külterület 043/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező 377 m2
területű ingatlan.
Mány Külterület 043/3 helyrajzi számú megosztás után keletkező 438 m2 területű
ingatlan.
Mány Külterület 043/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező 1616 m2
területű ingatlan.
Mány Külterület 043/5 helyrajzi számú megosztás után keletkező 5258 m2 területű
ingatlan.

2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés tárgyát elsődlegesen
ténylegesen a 2.2. b) és d) pontban jelölt, Mány Külterület 043/2 és 043/4 helyrajzi számú
megosztás után keletkező ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada képezi.
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2.4. Szerződő Felek jelen adásvételi szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan
módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenti 2.2. pontban megjelölt ingatlanmegosztás jelen
szerződés 1. számú mellékletét képező terület-kimutatás, illetőleg kisajátítási vázrajz szerint
megtörténjen és az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön.
2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti ingatlan kisajátítási vázrajz záradékolása az
illetékes ingatlanügyi és építésügyi hatóságnál megtörtént.

3. Szerződési akarat
3.1. Az Eladó eladja, a Vevő pedig a Magyar Állam javára - kisajátítást helyettesítő
adásvétel jogcímén - jelen szerződés erejénél fogva megvásárolja a jelen jogügylet tárgyát a
Mány Külterület 043/2 és 043/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlanok 1/1
arányú tulajdoni hányadát.
3.2. Az Eladó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem ütközik akadályba. Vevő
magyar jogi személy, jelen szerződés megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége
korlátozva nincsen, továbbá kijelenti, hogy a vagyonkezelői jog NIF Zrt. által történő
megszerzése jogi akadályba nem ütközik, a képviseletében aláíró személy pedig kijelenti, hogy
a NIF Zrt. nevében eljárhat.
3.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ingatlan megosztás
bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a megosztás az ingatlan-nyilvántartáson
bármely okból nem vezethető át, úgy másodlagosan a vétel tárgyát az 2.1. pontban megjelölt
Ingatlanból a kisajátítandó területnek megfelelő 1993/15562 arányú tulajdoni hányad 1/1 része,
azaz az egész ingatlan 1993/15562 arányú része képezi.
3.4. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen pontban foglaltak
megvalósulása esetében az adásvételi szerződés tárgyát képező Ingatlant, a jelen szerződés 1.
számú elválaszthatatlan mellékletét képező terület kimutatásban, illetőleg kisajátítási
vázrajzban foglaltak szerinti megosztás alapján használják kizárólagosan a továbbiakban. Az
Eladó ebben az esetben is, mint tulajdonostárs már jelen szerződés aláírásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben részletesen körülírt beruházást a Vevő, mint
tulajdonostárs a kizárólagos használatába kerülő Ingatlanrészen megvalósítsa.
3.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, a
Vevő tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 29. § (1c) bek. rendelkezése értelmében a NIF Zrt.-t illető vagyonkezelői jog kerül
bejegyzésre ellenérték nélkül.
3.6. Szerződő Felek az ingatlannak a jelen szerződés tárgyát képező része megszerzésének
teljes, mindent magában foglaló ellenértékét (továbbiakban: Kisajátítási ellenérték) a Fejér
Megyei Kormányhivatal által kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemények
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figyelembevételével - az Eladó tulajdoni hányada tekintetében – összesen bruttó 932.724,- Ft,
azaz Kilencszázharminckétezer-hétszázhuszonnégy forint, összegben állapítják meg.
3.7. A Kisajátítási ellenérték magában foglalja az Eladó teljes körű és mindenre kiterjedő
kártalanítását, ideértve a zöldkárt is. Erre figyelemmel az Eladó kijelenti, hogy ezt
meghaladóan az ingatlanokkal összefüggésben semmilyen jogcímen a továbbiakban igényt
nem támaszt a Vevővel szemben.
4. Vételár megfizetése és bejegyzési nyilatkozatok
4.1. A Vevő köteles a 3.4. pontban megjelölt Kisajátítási ellenértéket egy összegben banki
átutalással megfizetni az Eladó javára a 10402001-50526686-67801006 számú bankszámlára
jelen szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül. Az Eladó a vételár e módon
történő teljesítését elfogadja.
4.2. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott telekalakítás az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4.3. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonjoga - kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén Mány Külterület 043/2 és 043/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlanra
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4.4. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy amennyiben a megosztás bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a
megosztás az ingatlannyilvántartáson bármely okból nem vezethető át, úgy a megosztás előtti,
2.1. pontban megjelölt Ingatlan egészhez (1/1) viszonyított eszmei osztatlan 1993/15562
arányú tulajdonrészre kerüljön bejegyzésre a Vevő tulajdonjoga kisajátítást helyettesítő
adásvétel jogcímén.
4.5. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Mány Külterület 043/2 és 043/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező
ingatlan 1/1 arányú részére, illetve esetlegesen a 4.4. pontban foglaltak megvalósulása esetén
az Ingatlan 1993/15562 arányú tulajdonrészre, a Vevő tulajdonjogának megszerzésével
egyidejűleg a NIF Zrt.-t - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1c) bek.
rendelkezése alapján - illető vagyonkezelői jog az ingatlannyilvántartásba ugyancsak
bejegyzésre kerüljön.
4.6. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy az Eladónak a 2.1 pontban részletesen körülírt arányú tulajdonjoga – 1993 évi II.
tv. 12/A, D §. jogcímén – Mány Külterület 043/1, 043/3, 043/5 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlanokra kerüljön visszajegyzésre 1/1 arányban.

5. Szavatosság
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5.1. Az Eladó a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok per-, teher- és
igénymentességéért, továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs - ideértve az ingatlannyilvántartáson kívül fennálló további - olyan joga, amely a Vevő korlátozástól mentes
tulajdonszerzését akadályozná, illetve azért, hogy harmadik személyt elővásárlási jog nem illet
a jogügylet tárgyát képező ingatlanok tekintetében, szavatosságot vállal.
5.2. Az Eladó kijelenti, hogy a jogügylet tárgyát képező ingatlanokat (illetve
ingatlanilletőséget) sem adó-, sem adó módjára behajtandó egyéb tartozás nem terheli, és nem
áll végrehajtás alatt.
5.3. Az Eladó egyebekben köteles a későbbiekben felmerülő ilyen esetleges tartozásokat a
Vevő birtokba lépését követően is kiegyenlíteni, amennyiben azok a birtokbaadást megelőző
időszakra vonatkoznak, függetlenül azok esedékességétől.
6. Az ingatlanok birtokának átruházása
6.1. A Ptk. 5:3. § rendelkezése alapján a jogügylet tárgyát képező ingatlanok birtoka a jelen
szerződés aláírásával száll át a Vevőre.
6.2. A vételár tartalmazza az ingatlanokon található növényzetet, az Eladó vagy bérlője ill.
földhasználója által azon végzett munka és valamennyi egyéb, ott maradó ingóság ellenértékét
is.
7. Záró rendelkezések
7.1. Tekintettel arra, hogy a kisajátításra nem természetvédelem, mezőgazdasági célú
vízgazdálkodási beruházás megvalósítása, fenntartható erdőgazdálkodás és közérdekű
erdőtelepítés céljából kerül sor, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 16.
§ (2) bekezdése alapján a jelen jogügylet tárgyát képező, kisajátítást pótló adásvétellel
megszerzett ingatlanok nem kerülnek a Nemzeti Földalapba.
7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetőleg a
Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
7.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy eljáró ügyvéd megfelelő tájékoztatást adott a
vonatkozó összes hatályos jogszabályról (különösképpen: Ptk., Ingatlan-nyilvántartási
törvény, Illetéktörvény, Szja törvény, Kisajátításról szóló törvény). Kijelentik továbbá, hogy a
jelen szerződésbe foglalt rendelkezéseket ügyvédi tényvázlatként elfogadják.
7.4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. tv. 1. sz. mellékletének 6.1. pontjában rögzítettek szerint a kisajátítás alapjául szolgáló
közérdekű célra megvásárolt ingatlan vonatkozásában az értékesítésből származó jövedelem
adómentes. Az adó- és illetékmentességhez szükséges igazolást az illetékes kormányhivatal
adja ki. Felek tudomásul veszik, hogy az eladásból származó jövedelmet akkor kell
megszerzettnek tekinteni, amikor a szerződést a meghatalmazott ügyvéd az illetékes
ingatlanügyi hatósághoz benyújtja. A Felek a szerződés megkötésének időpontjában hatályos
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adó- és illetékjogi jogszabályokra vonatkozó ügyvédi kioktatást megértették, az Eladó a
jövedelemadó bevallási kötelezettségével tisztában van.
7.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bek. a)
pontja alapján a Magyar Államot teljes személyes illetékmentesség illeti meg, továbbá, hogy a
fenti törvény 26. § (1) bek. e) pontja alapján az állami vagyon vagyonkezelői jogának
megszerzése a visszterhes vagyonátruházási illeték alól mentes.
7.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéskötéssel kapcsolatosan
felmerülő ügyvédi költség, a tulajdonos-változás átvezetésével kapcsolatos költségek a Vevőt
terhelik.
7.7. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Pmt.")
alapján - azonosítási kötelezettség terheli az Eladó, és Vevő adatai, illetve a képviseletükben
eljáró személyek vonatkozásában. Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben
kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság
igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján.
7.8. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás
során megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben járnak el az ügylet során, a
tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt)
napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni. Felek jelen szerződés aláírásával
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során
az Eladó, és a Vevő által bemutatott, személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot
készítsen, és adataikat a megbízás keretében kezelje.
7.9. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pmt. 22-24. §-ai szerinti, más szolgáltató által
végzett ügyfél átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító
adatokat átadja. Felek adatait eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen szerződéshez
kapcsolódó megbízás és a Pmt-ben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
7.10. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az ügyvédi
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján köteles a Felek
személyazonosságának megállapítása céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartást,
útiokmány-nyilvántartást, járművezetői-engedély-nyilvántartást feldolgozó hatóságot
megkeresni és a fenti célból adatot igényelni. A Felek, illetve képviselőik az ellenőrzés
lefolytatásához jelen szerződés elfogadásával hozzájárulnak. Felek tudomásul veszik, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok,
közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kezelésére, ideértve ezen adatok esetleges
továbbítását, közlését, törvény szerint előírt és az érintett hozzájárulását nem igénylő
nyilvánosságra hozatalát is.

____________________
Mány Község Önkormányzata
képv.:
Ugron Zoltán Gábor polgármester

Eladó

____________________
A NIF Zrt. által képviselt
Magyar Állam
meghatalmazott képviselője:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
képv.: dr. Rátky Miklós irodavezető
ügyvéd
Vevő, a NIF Zrt. úgy is mint a
vagyonkezelői jog jogosultja

____________________
Dr. Durajda Ervin

ellenjegyző ügyvéd

7

7.11. Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással szemben jelen szerződésben foglalt
kötelezettségen kívül egyéb jogcímen követeléssel nem lépnek fel, a 3.6. pontban foglalt
kártalanítási összeg az Eladónak, és a Jogosultnak a kisajátítási eljárással kapcsolatos teljes
kárát fedezi.
7.12. Szerződő Felek jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes ingatlanügyi
hatóság előtti eljárással meghatalmazzák a Dr. Durajda Ervin (6722 Szeged, Tábor u 5. fsz. 3.,
Kamarai azonosító száma: 36059440) ügyvédet. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a
jelen szerződés ellenjegyzése nem hoz létre ügyvédi megbízási jogviszonyt az eladó és az eljáró
ügyvéd között.
7.13. A Szerződő Felek a jelen okirat aláírásával kérik az ingatlanügyi hatóságot, hogy - az
Inytv. 52. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a tulajdonjog bejegyzése iránti határozatot
a Szerződő Feleknek közvetlenül megküldeni szíveskedjék.
7.14. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közöttük eltérő helyen és időben kerül
aláírásra. Jelen Szerződést előbb az Eladó írja alá a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd,
vagy helyettese jelenlétében, majd az Eladó aláírását követően jelen Szerződést a Vevő is
aláírja a jelen Szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd, vagy helyettese jelenlétében. Jelen
szerződés létrejöttének, azaz a keltének azon nap minősül, amikor a Szerződő Felek
mindegyike - tehát az utoljára aláíró Szerződő Fél is - az okiratot ellenjegyző ügyvéd, vagy
helyettese előtt a szerződést aláírta, vagy az okiratot ellenjegyző ügyvéd előtt aláírását
magáénak elismerte, valamint a Szerződő Felek tudomásul veszik, a fizetési határidőre
vonatkozó rendelkezés is ezen időponttól irányadó.
Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
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Kisajátítást helyettesítő
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
közérdekű célra

egyrészről Mány Község Önkormányzata (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67., statisztikai
számjele: 15727536-8411-321-07; adószáma: 15727536-2-07, törzskönyvi azonosító száma:
727530, képviseli: Ugron Zoltán Gábor polgármester), mint Eladó (továbbiakban: Eladó),
valamint
másrészről a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: NIF Zrt., cégjegyzékszáma: 01-10-044180,
KSH száma: 11906522- 4211-114-01, adószáma: 11906522- 2-41, székhelye : 1134 Budapest,
Váci út 45., képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással a
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 51., adószáma: 180999712-41, statisztikai számjele: 18099971-7411-131-01; nyilvántartási száma: Budapesti Ügyvédi
Kamara: 0716, képviseli: dr. Rátky Miklós irodavezető ügyvéd) meghatalmazott mint Vevő
(továbbiakban: Vevő; az Eladóval együttesen: a Szerződő Felek) között eltérő helyen és
időben az alábbi feltételekkel.
1. Általános rendelkezések
1.1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésének rendelkezése
és a egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő
kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
az országos közutak építtetőjének, illetve az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői
feladatainak ellátásáért felelős személynek az e körben a Magyar Állam javára és nevében
eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: NIF Zrt.) minősül. Az országos közút fejlesztéséhez szükséges, megvásárolt
ingatlanok (földrészletek) Magyar Állam tulajdonába és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 29. § (1c) bekezdésének és az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra
fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés rendelkezésénél fogva ellenérték nélkül a NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek.
A Magyar Állam javára történő kisajátítást helyettesítő adásvétel pénzügyi fedezete a NIF Zrt.
rendelkezésére áll. A Magyar Állam Vevő tulajdonosi joggyakorlója az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 0110-045784, adószám: 14077340-2-44, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, képviselő:
Rózsa Zsolt János igazgatósági tag).
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant a vevő a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bek. d) pont da) alpontja alapján országos
közút, mint a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból - nevezetesen az „Esztergom
megközelítése, M100 autóút (102. sz. út) Esztergom - M1 közötti szakasz fejlesztése”
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elnevezésű (projekt kód: K001.09) projekt megvalósítása érdekében - a Magyar Állam nevében
eljárva, kisajátítási eljárás lefolytatása helyett, kisajátítást helyettesítő adásvétel útján szerzi
meg. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok átruházásáról Mány Község
Önkormányzata 67/2022. (IV.6.) határozata rendelkezik.
1.3. A Felek rögzítik, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 6. § (1)
bekezdése okán a kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétellel vagy cserével történő
megszerzése esetében az ingatlant terhelő - jogszabályon vagy szerződésen alapuló elővásárlási, visszavásárlási, vételi (opció) jog nem gyakorolható.
1.4. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 1.§ 4. pontja, 41. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetek.
1.5.
Felek rögzítik, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést felmondani, valamint attól
elállni, amennyiben bármelyik fél 1.4. pontban foglalt nyilatkozata valótlan tartalmú.

2. Szerződés tárgya
2.1. Az Eladó kijelenti és az okiratszerkesztő ügyvéd által beszerzett TAKARNET
rendszerű Hiteles tulajdoni lappal igazolja, hogy 1/1 arányú tulajdonát képezi a Fejér Megyei
Kormányhivatal által nyilvántartott, a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező Mány
külterület 048/3 helyrajzi szám alatt felvett, kivett saját használatú út megnevezéssel
nyilvántartott 1.7481 m2 alapterületű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan).
2.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 2.1. pontban körülírt Ingatlan a jelen szerződés
mellékletét képező kisajátítási változási vázrajzban és terület-kimutatásban foglaltaknak
megfelelően megosztásra kerül az alábbi helyrajzi számokon és területnagysággal:
a)

Mány Külterület 048/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező 393 m2
területű ingatlan a Tigáz Földgázelosztó Zrt. gázvezetési szolgalmi jogával, a
Fejér Megyei Kormányhivatal földmérési jelek elhelyezését biztosító
használati jogával, valamint E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
vezetékjogával terhelten.

b)

Mány Külterület 048/5 helyrajzi számú megosztás után keletkező 1.7088 m2
területű ingatlan.

2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés tárgyát elsődlegesen
ténylegesen a 2.2. a) pontban jelölt, Mány Külterület 048/4 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada képezi.
2.4. Szerződő Felek jelen adásvételi szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan
módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenti 2.2. pontban megjelölt ingatlanmegosztás jelen
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szerződés 1. számú mellékletét képező terület-kimutatás, illetőleg kisajátítási vázrajz szerint
megtörténjen és az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön.
2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti ingatlan kisajátítási vázrajz záradékolása az
illetékes ingatlanügyi és építésügyi hatóságnál megtörtént.

3. Szerződési akarat
3.1. Az Eladó eladja, a Vevő pedig a Magyar Állam javára - kisajátítást helyettesítő
adásvétel jogcímén - jelen szerződés erejénél fogva megvásárolja a jelen jogügylet tárgyát a
Mány Külterület 048/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlan 1/1 arányú tulajdoni
hányadát.
3.2. Az Eladó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem ütközik akadályba. Vevő
magyar jogi személy, jelen szerződés megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége
korlátozva nincsen, továbbá kijelenti, hogy a vagyonkezelői jog NIF Zrt. által történő
megszerzése jogi akadályba nem ütközik, a képviseletében aláíró személy pedig kijelenti, hogy
a NIF Zrt. nevében eljárhat.
3.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ingatlan megosztás
bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a megosztás az ingatlan-nyilvántartáson
bármely okból nem vezethető át, úgy másodlagosan a vétel tárgyát az 2.1. pontban megjelölt
Ingatlanból a kisajátítandó területnek megfelelő 393/17481 arányú tulajdoni hányad 1/1 része,
azaz az egész ingatlan 393/17481 arányú része képezi.
3.4. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen pontban foglaltak
megvalósulása esetében az adásvételi szerződés tárgyát képező Ingatlant, a jelen szerződés 1.
számú elválaszthatatlan mellékletét képező terület kimutatásban, illetőleg kisajátítási
vázrajzban foglaltak szerinti megosztás alapján használják kizárólagosan a továbbiakban. Az
Eladó ebben az esetben is, mint tulajdonostárs már jelen szerződés aláírásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben részletesen körülírt beruházást a Vevő, mint
tulajdonostárs a kizárólagos használatába kerülő Ingatlanrészen megvalósítsa.
3.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, a
Vevő tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 29. § (1c) bek. rendelkezése értelmében a NIF Zrt.-t illető vagyonkezelői jog kerül
bejegyzésre ellenérték nélkül.
3.6. Szerződő Felek az ingatlannak a jelen szerződés tárgyát képező része megszerzésének
teljes, mindent magában foglaló ellenértékét (továbbiakban: Kisajátítási ellenérték) a Fejér
Megyei Kormányhivatal által kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemények
figyelembevételével - az Eladó tulajdoni hányada tekintetében – összesen bruttó 203.378,- Ft,
azaz Kétszázháromezer-háromszázhetvennyolc forint, összegben állapítják meg.
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3.7. A Kisajátítási ellenérték magában foglalja az Eladó teljes körű és mindenre kiterjedő
kártalanítását, ideértve a zöldkárt is. Erre figyelemmel az Eladó kijelenti, hogy ezt
meghaladóan az ingatlanokkal összefüggésben semmilyen jogcímen a továbbiakban igényt
nem támaszt a Vevővel szemben.
4. Vételár megfizetése és bejegyzési nyilatkozatok
4.1. A Vevő köteles a 3.4. pontban megjelölt Kisajátítási ellenértéket egy összegben banki
átutalással megfizetni az Eladó javára a 10402001-50526686-67801006 számú bankszámlára
jelen szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül. Az Eladó a vételár e módon
történő teljesítését elfogadja.
4.2. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott telekalakítás az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4.3. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonjoga - kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén Mány Külterület 048/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlanra az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön a Tigáz Földgázelosztó Zrt. gázvezetési
szolgalmi jogával, a Fejér Megyei Kormányhivatal földmérési jelek elhelyezését biztosító
használati jogával, valamint E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. vezetékjogával
terhelten.
4.4. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy amennyiben a megosztás bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a
megosztás az ingatlannyilvántartáson bármely okból nem vezethető át, úgy a megosztás előtti,
2.1. pontban megjelölt Ingatlan egészhez (1/1) viszonyított eszmei osztatlan 393/17481 arányú
tulajdonrészre kerüljön bejegyzésre a Vevő tulajdonjoga kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén.
4.5. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Mány Külterület 048/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlan 1/1
arányú részére, illetve esetlegesen a 4.4. pontban foglaltak megvalósulása esetén az Ingatlan
393/17481 arányú tulajdonrészre, a Vevő tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a NIF
Zrt.-t - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1c) bek. rendelkezése alapján illető vagyonkezelői jog az ingatlannyilvántartásba ugyancsak bejegyzésre kerüljön.
4.6. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy az Eladónak a 2.1 pontban részletesen körülírt arányú tulajdonjoga – 1993 évi II.
tv. 12/A, D §. jogcímén – Mány Külterület 048/5 helyrajzi számú megosztás után keletkező
ingatlanokra kerüljön visszajegyzésre 1/1 arányban.
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5.1. Az Eladó a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok per-, teher- és
igénymentességéért, továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs - ideértve az ingatlannyilvántartáson kívül fennálló további - olyan joga, amely a Vevő korlátozástól mentes
tulajdonszerzését akadályozná, illetve azért, hogy harmadik személyt elővásárlási jog nem illet
a jogügylet tárgyát képező ingatlanok tekintetében, szavatosságot vállal.
5.2. Az Eladó kijelenti, hogy a jogügylet tárgyát képező ingatlanokat (illetve
ingatlanilletőséget) sem adó-, sem adó módjára behajtandó egyéb tartozás nem terheli, és nem
áll végrehajtás alatt.
5.3. Az Eladó egyebekben köteles a későbbiekben felmerülő ilyen esetleges tartozásokat a
Vevő birtokba lépését követően is kiegyenlíteni, amennyiben azok a birtokbaadást megelőző
időszakra vonatkoznak, függetlenül azok esedékességétől.
6. Az ingatlanok birtokának átruházása
6.1. A Ptk. 5:3. § rendelkezése alapján a jogügylet tárgyát képező ingatlanok birtoka a jelen
szerződés aláírásával száll át a Vevőre.
6.2. A vételár tartalmazza az ingatlanokon található növényzetet, az Eladó vagy bérlője ill.
földhasználója által azon végzett munka és valamennyi egyéb, ott maradó ingóság ellenértékét
is.
7. Záró rendelkezések
7.1. Tekintettel arra, hogy a kisajátításra nem természetvédelem, mezőgazdasági célú
vízgazdálkodási beruházás megvalósítása, fenntartható erdőgazdálkodás és közérdekű
erdőtelepítés céljából kerül sor, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 16.
§ (2) bekezdése alapján a jelen jogügylet tárgyát képező, kisajátítást pótló adásvétellel
megszerzett ingatlanok nem kerülnek a Nemzeti Földalapba.
7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetőleg a
Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
7.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy eljáró ügyvéd megfelelő tájékoztatást adott a
vonatkozó összes hatályos jogszabályról (különösképpen: Ptk., Ingatlan-nyilvántartási
törvény, Illetéktörvény, Szja törvény, Kisajátításról szóló törvény). Kijelentik továbbá, hogy a
jelen szerződésbe foglalt rendelkezéseket ügyvédi tényvázlatként elfogadják.
7.4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. tv. 1. sz. mellékletének 6.1. pontjában rögzítettek szerint a kisajátítás alapjául szolgáló
közérdekű célra megvásárolt ingatlan vonatkozásában az értékesítésből származó jövedelem
adómentes. Az adó- és illetékmentességhez szükséges igazolást az illetékes kormányhivatal
adja ki. Felek tudomásul veszik, hogy az eladásból származó jövedelmet akkor kell
megszerzettnek tekinteni, amikor a szerződést a meghatalmazott ügyvéd az illetékes
ingatlanügyi hatósághoz benyújtja. A Felek a szerződés megkötésének időpontjában hatályos
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adó- és illetékjogi jogszabályokra vonatkozó ügyvédi kioktatást megértették, az Eladó a
jövedelemadó bevallási kötelezettségével tisztában van.
7.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bek. a)
pontja alapján a Magyar Államot teljes személyes illetékmentesség illeti meg, továbbá, hogy a
fenti törvény 26. § (1) bek. e) pontja alapján az állami vagyon vagyonkezelői jogának
megszerzése a visszterhes vagyonátruházási illeték alól mentes.
7.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéskötéssel kapcsolatosan
felmerülő ügyvédi költség, a tulajdonos-változás átvezetésével kapcsolatos költségek a Vevőt
terhelik.
7.7. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban : „Pmt.")
alapján - azonosítási kötelezettség terheli az Eladó, és Vevő adatai, illetve a képviseletükben
eljáró személyek vonatkozásában. Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben
kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság
igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján.
7.8. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás
során megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben járnak el az ügylet során, a
tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt)
napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni. Felek jelen szerződés aláírásával
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során
az Eladó, és a Vevő által bemutatott, személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot
készítsen, és adataikat a megbízás keretében kezelje.
7.9. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pmt. 22-24. §-ai szerinti, más szolgáltató által
végzett ügyfél átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító
adatokat átadja. Felek adatait eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen szerződéshez
kapcsolódó megbízás és a Pmt-ben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
7.10. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az ügyvédi
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján köteles a Felek
személyazonosságának megállapítása céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartást,
útiokmány-nyilvántartást, járművezetői-engedély-nyilvántartást feldolgozó hatóságot
megkeresni és a fenti célból adatot igényelni. A Felek, illetve képviselőik az ellenőrzés
lefolytatásához jelen szerződés elfogadásával hozzájárulnak. Felek tudomásul veszik, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok,
közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kezelésére, ideértve ezen adatok esetleges
továbbítását, közlését, törvény szerint előírt és az érintett hozzájárulását nem igénylő
nyilvánosságra hozatalát is.
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7.11. Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással szemben jelen szerződésben foglalt
kötelezettségen kívül egyéb jogcímen követeléssel nem lépnek fel, a 3.6. pontban foglalt
kártalanítási összeg az Eladónak, és a Jogosultnak a kisajátítási eljárással kapcsolatos teljes
kárát fedezi.
7.12. Szerződő Felek jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes ingatlanügyi
hatóság előtti eljárással meghatalmazzák a Dr. Durajda Ervin (6722 Szeged, Tábor u 5. fsz. 3.,
Kamarai azonosító száma: 36059440) ügyvédet. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a
jelen szerződés ellenjegyzése nem hoz létre ügyvédi megbízási jogviszonyt az eladó és az eljáró
ügyvéd között.
7.13. A Szerződő Felek a jelen okirat aláírásával kérik az ingatlanügyi hatóságot, hogy - az
Inytv. 52. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a tulajdonjog bejegyzése iránti határozatot
a Szerződő Feleknek közvetlenül megküldeni szíveskedjék.
7.14. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közöttük eltérő helyen és időben kerül
aláírásra. Jelen Szerződést előbb az Eladó írja alá a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd,
vagy helyettese jelenlétében, majd az Eladó aláírását követően jelen Szerződést a Vevő is
aláírja a jelen Szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd, vagy helyettese jelenlétében. Jelen
szerződés létrejöttének, azaz a keltének azon nap minősül, amikor a Szerződő Felek
mindegyike - tehát az utoljára aláíró Szerződő Fél is - az okiratot ellenjegyző ügyvéd, vagy
helyettese előtt a szerződést aláírta, vagy az okiratot ellenjegyző ügyvéd előtt aláírását
magáénak elismerte, valamint a Szerződő Felek tudomásul veszik, a fizetési határidőre
vonatkozó rendelkezés is ezen időponttól irányadó.
Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
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Váci út 45., képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással a
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 51., adószáma: 180999712-41, statisztikai számjele: 18099971-7411-131-01; nyilvántartási száma: Budapesti Ügyvédi
Kamara: 0716, képviseli: dr. Rátky Miklós irodavezető ügyvéd) meghatalmazott mint Vevő
(továbbiakban: Vevő; az Eladóval együttesen: a Szerződő Felek) között eltérő helyen és
időben az alábbi feltételekkel.
1. Általános rendelkezések
1.1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésének rendelkezése
és a egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő
kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
az országos közutak építtetőjének, illetve az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői
feladatainak ellátásáért felelős személynek az e körben a Magyar Állam javára és nevében
eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: NIF Zrt.) minősül. Az országos közút fejlesztéséhez szükséges, megvásárolt
ingatlanok (földrészletek) Magyar Állam tulajdonába és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 29. § (1c) bekezdésének és az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra
fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés rendelkezésénél fogva ellenérték nélkül a NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek.
A Magyar Állam javára történő kisajátítást helyettesítő adásvétel pénzügyi fedezete a NIF Zrt.
rendelkezésére áll. A Magyar Állam Vevő tulajdonosi joggyakorlója az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 0110-045784, adószám: 14077340-2-44, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, képviselő:
Rózsa Zsolt János igazgatósági tag).
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant a vevő a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bek. d) pont da) alpontja alapján országos
közút, mint a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból - nevezetesen az „Esztergom
megközelítése, M100 autóút (102. sz. út) Esztergom - M1 közötti szakasz fejlesztése”
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elnevezésű (projekt kód: K001.09) projekt megvalósítása érdekében - a Magyar Állam nevében
eljárva, kisajátítási eljárás lefolytatása helyett, kisajátítást helyettesítő adásvétel útján szerzi
meg. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok átruházásáról Mány Község
Önkormányzata 67/2022. (IV.6.) határozata rendelkezik.
1.3. A Felek rögzítik, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 6. § (1)
bekezdése okán a kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétellel vagy cserével történő
megszerzése esetében az ingatlant terhelő - jogszabályon vagy szerződésen alapuló elővásárlási, visszavásárlási, vételi (opció) jog nem gyakorolható.
1.4. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 1.§ 4. pontja, 41. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetek.
1.5.
Felek rögzítik, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést felmondani, valamint attól
elállni, amennyiben bármelyik fél 1.4. pontban foglalt nyilatkozata valótlan tartalmú.

2. Szerződés tárgya
2.1. Az Eladó kijelenti és az okiratszerkesztő ügyvéd által beszerzett TAKARNET
rendszerű Hiteles tulajdoni lappal igazolja, hogy 1/1 arányú tulajdonát képezi a Fejér Megyei
Kormányhivatal által nyilvántartott, a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező Mány
külterület 054 helyrajzi szám alatt felvett, kivett saját használatú út megnevezéssel
nyilvántartott 1.1277 m2 alapterületű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan).
2.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 2.1. pontban körülírt Ingatlan a jelen szerződés
mellékletét képező kisajátítási változási vázrajzban és terület-kimutatásban foglaltaknak
megfelelően megosztásra kerül az alábbi helyrajzi számokon és területnagysággal:
a)

Mány Külterület 054/1 helyrajzi számú megosztás után keletkező 2809 m2 területű
ingatlan.

b)

Mány Külterület 054/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező 697 m2
területű ingatlan.

c)

Mány Külterület 054/3 helyrajzi számú megosztás után keletkező 7771 m2 területű
ingatlan.

2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés tárgyát elsődlegesen
ténylegesen a 2.2. b) pontban jelölt, Mány Külterület 054/2 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada képezi.
2.4. Szerződő Felek jelen adásvételi szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan
módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenti 2.2. pontban megjelölt ingatlanmegosztás jelen
____________________
Mány Község Önkormányzata
képv.:
Ugron Zoltán Gábor polgármester

Eladó

____________________
A NIF Zrt. által képviselt
Magyar Állam
meghatalmazott képviselője:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
képv.: dr. Rátky Miklós irodavezető
ügyvéd
Vevő, a NIF Zrt. úgy is mint a
vagyonkezelői jog jogosultja

____________________
Dr. Durajda Ervin

ellenjegyző ügyvéd

3

szerződés 1. számú mellékletét képező terület-kimutatás, illetőleg kisajátítási vázrajz szerint
megtörténjen és az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön.
2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti ingatlan kisajátítási vázrajz záradékolása az
illetékes ingatlanügyi és építésügyi hatóságnál megtörtént.

3. Szerződési akarat
3.1. Az Eladó eladja, a Vevő pedig a Magyar Állam javára - kisajátítást helyettesítő
adásvétel jogcímén - jelen szerződés erejénél fogva megvásárolja a jelen jogügylet tárgyát a
Mány Külterület 054/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlan 1/1 arányú tulajdoni
hányadát.
3.2. Az Eladó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem ütközik akadályba. Vevő
magyar jogi személy, jelen szerződés megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége
korlátozva nincsen, továbbá kijelenti, hogy a vagyonkezelői jog NIF Zrt. által történő
megszerzése jogi akadályba nem ütközik, a képviseletében aláíró személy pedig kijelenti, hogy
a NIF Zrt. nevében eljárhat.
3.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ingatlan megosztás
bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a megosztás az ingatlan-nyilvántartáson
bármely okból nem vezethető át, úgy másodlagosan a vétel tárgyát az 2.1. pontban megjelölt
Ingatlanból a kisajátítandó területnek megfelelő 697/11277 arányú tulajdoni hányad 1/1 része,
azaz az egész ingatlan 697/11277 arányú része képezi.
3.4. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen pontban foglaltak
megvalósulása esetében az adásvételi szerződés tárgyát képező Ingatlant, a jelen szerződés 1.
számú elválaszthatatlan mellékletét képező terület kimutatásban, illetőleg kisajátítási
vázrajzban foglaltak szerinti megosztás alapján használják kizárólagosan a továbbiakban. Az
Eladó ebben az esetben is, mint tulajdonostárs már jelen szerződés aláírásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben részletesen körülírt beruházást a Vevő, mint
tulajdonostárs a kizárólagos használatába kerülő Ingatlanrészen megvalósítsa.
3.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, a
Vevő tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 29. § (1c) bek. rendelkezése értelmében a NIF Zrt.-t illető vagyonkezelői jog kerül
bejegyzésre ellenérték nélkül.
3.6. Szerződő Felek az ingatlannak a jelen szerződés tárgyát képező része megszerzésének
teljes, mindent magában foglaló ellenértékét (továbbiakban: Kisajátítási ellenérték) a Fejér
Megyei Kormányhivatal által kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemények
figyelembevételével - az Eladó tulajdoni hányada tekintetében – összesen bruttó 326.196,- Ft,
azaz Háromszázhuszonhatezer-százkilencvenhat forint, összegben állapítják meg.
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3.7. A Kisajátítási ellenérték magában foglalja az Eladó teljes körű és mindenre kiterjedő
kártalanítását, ideértve a zöldkárt is. Erre figyelemmel az Eladó kijelenti, hogy ezt
meghaladóan az ingatlanokkal összefüggésben semmilyen jogcímen a továbbiakban igényt
nem támaszt a Vevővel szemben.
4. Vételár megfizetése és bejegyzési nyilatkozatok
4.1. A Vevő köteles a 3.4. pontban megjelölt Kisajátítási ellenértéket egy összegben banki
átutalással megfizetni az Eladó javára a 10402001-50526686-67801006 számú bankszámlára
jelen szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül. Az Eladó a vételár e módon
történő teljesítését elfogadja.
4.2. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott telekalakítás az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4.3. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonjoga - kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén Mány Külterület 054/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlanra az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4.4. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy amennyiben a megosztás bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a
megosztás az ingatlannyilvántartáson bármely okból nem vezethető át, úgy a megosztás előtti,
2.1. pontban megjelölt Ingatlan egészhez (1/1) viszonyított eszmei osztatlan 697/11277 arányú
tulajdonrészre kerüljön bejegyzésre a Vevő tulajdonjoga kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén.
4.5. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Mány Külterület 054/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlan 1/1
arányú részére, illetve esetlegesen a 4.4. pontban foglaltak megvalósulása esetén az Ingatlan
697/11277 arányú tulajdonrészre, a Vevő tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a NIF
Zrt.-t - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1c) bek. rendelkezése alapján illető vagyonkezelői jog az ingatlannyilvántartásba ugyancsak bejegyzésre kerüljön.
4.6. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy az Eladónak a 2.1 pontban részletesen körülírt arányú tulajdonjoga – 1993 évi II.
tv. 12/A, D §. jogcímén – Mány Külterület 054/1 és 054/3 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlanokra kerüljön visszajegyzésre 1/1 arányban.

5. Szavatosság
5.1. Az Eladó a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok per-, teher- és
igénymentességéért, továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs - ideértve az ingatlannyilvántartáson kívül fennálló további - olyan joga, amely a Vevő korlátozástól mentes
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tulajdonszerzését akadályozná, illetve azért, hogy harmadik személyt elővásárlási jog nem illet
a jogügylet tárgyát képező ingatlanok tekintetében, szavatosságot vállal.
5.2. Az Eladó kijelenti, hogy a jogügylet tárgyát képező ingatlanokat (illetve
ingatlanilletőséget) sem adó-, sem adó módjára behajtandó egyéb tartozás nem terheli, és nem
áll végrehajtás alatt.
5.3. Az Eladó egyebekben köteles a későbbiekben felmerülő ilyen esetleges tartozásokat a
Vevő birtokba lépését követően is kiegyenlíteni, amennyiben azok a birtokbaadást megelőző
időszakra vonatkoznak, függetlenül azok esedékességétől.
6. Az ingatlanok birtokának átruházása
6.1. A Ptk. 5:3. § rendelkezése alapján a jogügylet tárgyát képező ingatlanok birtoka a jelen
szerződés aláírásával száll át a Vevőre.
6.2. A vételár tartalmazza az ingatlanokon található növényzetet, az Eladó vagy bérlője ill.
földhasználója által azon végzett munka és valamennyi egyéb, ott maradó ingóság ellenértékét
is.
7. Záró rendelkezések
7.1. Tekintettel arra, hogy a kisajátításra nem természetvédelem, mezőgazdasági célú
vízgazdálkodási beruházás megvalósítása, fenntartható erdőgazdálkodás és közérdekű
erdőtelepítés céljából kerül sor, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 16.
§ (2) bekezdése alapján a jelen jogügylet tárgyát képező, kisajátítást pótló adásvétellel
megszerzett ingatlanok nem kerülnek a Nemzeti Földalapba.
7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetőleg a
Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
7.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy eljáró ügyvéd megfelelő tájékoztatást adott a
vonatkozó összes hatályos jogszabályról (különösképpen: Ptk., Ingatlan-nyilvántartási
törvény, Illetéktörvény, Szja törvény, Kisajátításról szóló törvény). Kijelentik továbbá, hogy a
jelen szerződésbe foglalt rendelkezéseket ügyvédi tényvázlatként elfogadják.
7.4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. tv. 1. sz. mellékletének 6.1. pontjában rögzítettek szerint a kisajátítás alapjául szolgáló
közérdekű célra megvásárolt ingatlan vonatkozásában az értékesítésből származó jövedelem
adómentes. Az adó- és illetékmentességhez szükséges igazolást az illetékes kormányhivatal
adja ki. Felek tudomásul veszik, hogy az eladásból származó jövedelmet akkor kell
megszerzettnek tekinteni, amikor a szerződést a meghatalmazott ügyvéd az illetékes
ingatlanügyi hatósághoz benyújtja. A Felek a szerződés megkötésének időpontjában hatályos
adó- és illetékjogi jogszabályokra vonatkozó ügyvédi kioktatást megértették, az Eladó a
jövedelemadó bevallási kötelezettségével tisztában van.
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7.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bek. a)
pontja alapján a Magyar Államot teljes személyes illetékmentesség illeti meg, továbbá, hogy a
fenti törvény 26. § (1) bek. e) pontja alapján az állami vagyon vagyonkezelői jogának
megszerzése a visszterhes vagyonátruházási illeték alól mentes.
7.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéskötéssel kapcsolatosan
felmerülő ügyvédi költség, a tulajdonos-változás átvezetésével kapcsolatos költségek a Vevőt
terhelik.
7.7. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban : „Pmt.")
alapján - azonosítási kötelezettség terheli az Eladó, és Vevő adatai, illetve a képviseletükben
eljáró személyek vonatkozásában. Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben
kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság
igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján.
7.8. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás
során megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben járnak el az ügylet során, a
tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt)
napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni. Felek jelen szerződés aláírásával
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során
az Eladó, és a Vevő által bemutatott, személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot
készítsen, és adataikat a megbízás keretében kezelje.
7.9. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pmt. 22-24. §-ai szerinti, más szolgáltató által
végzett ügyfél átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító
adatokat átadja. Felek adatait eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen szerződéshez
kapcsolódó megbízás és a Pmt-ben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
7.10. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az ügyvédi
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján köteles a Felek
személyazonosságának megállapítása céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartást,
útiokmány-nyilvántartást, járművezetői-engedély-nyilvántartást feldolgozó hatóságot
megkeresni és a fenti célból adatot igényelni. A Felek, illetve képviselőik az ellenőrzés
lefolytatásához jelen szerződés elfogadásával hozzájárulnak. Felek tudomásul veszik, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok,
közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kezelésére, ideértve ezen adatok esetleges
továbbítását, közlését, törvény szerint előírt és az érintett hozzájárulását nem igénylő
nyilvánosságra hozatalát is.
7.11. Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással szemben jelen szerződésben foglalt
kötelezettségen kívül egyéb jogcímen követeléssel nem lépnek fel, a 3.6. pontban foglalt
kártalanítási összeg az Eladónak, és a Jogosultnak a kisajátítási eljárással kapcsolatos teljes
kárát fedezi.
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7.12. Szerződő Felek jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes ingatlanügyi
hatóság előtti eljárással meghatalmazzák a Dr. Durajda Ervin (6722 Szeged, Tábor u 5. fsz. 3.,
Kamarai azonosító száma: 36059440) ügyvédet. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a
jelen szerződés ellenjegyzése nem hoz létre ügyvédi megbízási jogviszonyt az eladó és az eljáró
ügyvéd között.
7.13. A Szerződő Felek a jelen okirat aláírásával kérik az ingatlanügyi hatóságot, hogy - az
Inytv. 52. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a tulajdonjog bejegyzése iránti határozatot
a Szerződő Feleknek közvetlenül megküldeni szíveskedjék.
7.14. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közöttük eltérő helyen és időben kerül
aláírásra. Jelen Szerződést előbb az Eladó írja alá a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd,
vagy helyettese jelenlétében, majd az Eladó aláírását követően jelen Szerződést a Vevő is
aláírja a jelen Szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd, vagy helyettese jelenlétében. Jelen
szerződés létrejöttének, azaz a keltének azon nap minősül, amikor a Szerződő Felek
mindegyike - tehát az utoljára aláíró Szerződő Fél is - az okiratot ellenjegyző ügyvéd, vagy
helyettese előtt a szerződést aláírta, vagy az okiratot ellenjegyző ügyvéd előtt aláírását
magáénak elismerte, valamint a Szerződő Felek tudomásul veszik, a fizetési határidőre
vonatkozó rendelkezés is ezen időponttól irányadó.
Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

____________________
Mány Község Önkormányzata
képv.:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Eladó

Kelt:
Mány, 2022. április 7. napján

____________________
A NIF Zrt. által képviselt
Magyar Állam
meghatalmazott képviselője:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
képv.: dr. Rátky Miklós irodavezető ügyvéd
Vevő, a NIF Zrt. úgy is mint a vagyonkezelői
jog jogosultja
Kelt:
Budapesten, 2022. _______. napján

Szerkesztettem és ellenjegyzem, valamint a szerződésbe foglalt meghatalmazást elfogadom:
Budapesten, 2022. _________________________. napján
Dr. Durajda Ervin ügyvéd
Iroda: 6722 Szeged, Tábor u. 5. fsz. 3.
KASZ: 36059440
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Kisajátítást helyettesítő
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
közérdekű célra

egyrészről Mány Község Önkormányzata (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67., statisztikai
számjele: 15727536-8411-321-07; adószáma: 15727536-2-07, törzskönyvi azonosító száma:
727530, képviseli: Ugron Zoltán Gábor polgármester), mint Eladó (továbbiakban: Eladó),
valamint
másrészről a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: NIF Zrt., cégjegyzékszáma: 01-10-044180,
KSH száma: 11906522- 4211-114-01, adószáma: 11906522- 2-41, székhelye : 1134 Budapest,
Váci út 45., képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással a
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 51., adószáma: 180999712-41, statisztikai számjele: 18099971-7411-131-01; nyilvántartási száma: Budapesti Ügyvédi
Kamara: 0716, képviseli: dr. Rátky Miklós irodavezető ügyvéd) meghatalmazott mint Vevő
(továbbiakban: Vevő; az Eladóval együttesen: a Szerződő Felek) között eltérő helyen és
időben az alábbi feltételekkel.
1. Általános rendelkezések
1.1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésének rendelkezése
és a egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő
kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
az országos közutak építtetőjének, illetve az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői
feladatainak ellátásáért felelős személynek az e körben a Magyar Állam javára és nevében
eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: NIF Zrt.) minősül. Az országos közút fejlesztéséhez szükséges, megvásárolt
ingatlanok (földrészletek) Magyar Állam tulajdonába és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 29. § (1c) bekezdésének és az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra
fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés rendelkezésénél fogva ellenérték nélkül a NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek.
A Magyar Állam javára történő kisajátítást helyettesítő adásvétel pénzügyi fedezete a NIF Zrt.
rendelkezésére áll. A Magyar Állam Vevő tulajdonosi joggyakorlója az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 0110-045784, adószám: 14077340-2-44, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, képviselő:
Rózsa Zsolt János igazgatósági tag).
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant a vevő a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bek. d) pont da) alpontja alapján országos
közút, mint a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból - nevezetesen az „Esztergom
megközelítése, M100 autóút (102. sz. út) Esztergom - M1 közötti szakasz fejlesztése”
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Mány Község Önkormányzata
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elnevezésű (projekt kód: K001.09) projekt megvalósítása érdekében - a Magyar Állam nevében
eljárva, kisajátítási eljárás lefolytatása helyett, kisajátítást helyettesítő adásvétel útján szerzi
meg. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok átruházásáról Mány Község
Önkormányzata 67/2022. (IV.6.) határozata rendelkezik.
1.3. A Felek rögzítik, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 6. § (1)
bekezdése okán a kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétellel vagy cserével történő
megszerzése esetében az ingatlant terhelő - jogszabályon vagy szerződésen alapuló elővásárlási, visszavásárlási, vételi (opció) jog nem gyakorolható.
1.4. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 1.§ 4. pontja, 41. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetek.
1.5.
Felek rögzítik, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést felmondani, valamint attól
elállni, amennyiben bármelyik fél 1.4. pontban foglalt nyilatkozata valótlan tartalmú.

2. Szerződés tárgya
2.1. Az Eladó kijelenti és az okiratszerkesztő ügyvéd által beszerzett TAKARNET
rendszerű Hiteles tulajdoni lappal igazolja, hogy 1/1 arányú tulajdonát képezi a Fejér Megyei
Kormányhivatal által nyilvántartott, a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező Mány
külterület 0170 helyrajzi szám alatt felvett, kivett saját használatú út megnevezéssel
nyilvántartott 9309 m2 alapterületű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan).
2.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 2.1. pontban körülírt Ingatlan a jelen szerződés
mellékletét képező kisajátítási változási vázrajzban és terület-kimutatásban foglaltaknak
megfelelően megosztásra kerül az alábbi helyrajzi számokon és területnagysággal:
a)

Mány Külterület 0170/1 helyrajzi számú megosztás után keletkező 5360 m2 területű
ingatlan az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. vezetékjogával terhelten.

b)

Mány Külterület 0170/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező 1678 m2
területű ingatlan.

c)

Mány Külterület 0170/3 helyrajzi számú megosztás után keletkező 2269 m2 területű
ingatlan.

2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés tárgyát elsődlegesen
ténylegesen a 2.2. b) pontban jelölt, Mány Külterület 0170/2 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada képezi.
2.4. Szerződő Felek jelen adásvételi szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan
módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenti 2.2. pontban megjelölt ingatlanmegosztás jelen
____________________
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szerződés 1. számú mellékletét képező terület-kimutatás, illetőleg kisajátítási vázrajz szerint
megtörténjen és az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön.
2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti ingatlan kisajátítási vázrajz záradékolása az
illetékes ingatlanügyi és építésügyi hatóságnál megtörtént.

3. Szerződési akarat
3.1. Az Eladó eladja, a Vevő pedig a Magyar Állam javára - kisajátítást helyettesítő
adásvétel jogcímén - jelen szerződés erejénél fogva megvásárolja a jelen jogügylet tárgyát a
Mány Külterület 0170/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlan 1/1 arányú
tulajdoni hányadát.
3.2. Az Eladó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem ütközik akadályba. Vevő
magyar jogi személy, jelen szerződés megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége
korlátozva nincsen, továbbá kijelenti, hogy a vagyonkezelői jog NIF Zrt. által történő
megszerzése jogi akadályba nem ütközik, a képviseletében aláíró személy pedig kijelenti, hogy
a NIF Zrt. nevében eljárhat.
3.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ingatlan megosztás
bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a megosztás az ingatlan-nyilvántartáson
bármely okból nem vezethető át, úgy másodlagosan a vétel tárgyát az 2.1. pontban megjelölt
Ingatlanból a kisajátítandó területnek megfelelő 1678/9309 arányú tulajdoni hányad 1/1 része,
azaz az egész ingatlan 1678/9309 arányú része képezi.
3.4. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen pontban foglaltak
megvalósulása esetében az adásvételi szerződés tárgyát képező Ingatlant, a jelen szerződés 1.
számú elválaszthatatlan mellékletét képező terület kimutatásban, illetőleg kisajátítási
vázrajzban foglaltak szerinti megosztás alapján használják kizárólagosan a továbbiakban. Az
Eladó ebben az esetben is, mint tulajdonostárs már jelen szerződés aláírásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben részletesen körülírt beruházást a Vevő, mint
tulajdonostárs a kizárólagos használatába kerülő Ingatlanrészen megvalósítsa.
3.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, a
Vevő tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 29. § (1c) bek. rendelkezése értelmében a NIF Zrt.-t illető vagyonkezelői jog kerül
bejegyzésre ellenérték nélkül.
3.6. Szerződő Felek az ingatlannak a jelen szerződés tárgyát képező része megszerzésének
teljes, mindent magában foglaló ellenértékét (továbbiakban: Kisajátítási ellenérték) a Fejér
Megyei Kormányhivatal által kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemények
figyelembevételével - az Eladó tulajdoni hányada tekintetében – összesen bruttó 699.726,- Ft,
azaz Hatszázkilencvenkilencezer-hétszázhuszonhat forint, összegben állapítják meg.
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3.7. A Kisajátítási ellenérték magában foglalja az Eladó teljes körű és mindenre kiterjedő
kártalanítását, ideértve a zöldkárt is. Erre figyelemmel az Eladó kijelenti, hogy ezt
meghaladóan az ingatlanokkal összefüggésben semmilyen jogcímen a továbbiakban igényt
nem támaszt a Vevővel szemben.
4. Vételár megfizetése és bejegyzési nyilatkozatok
4.1. A Vevő köteles a 3.4. pontban megjelölt Kisajátítási ellenértéket egy összegben banki
átutalással megfizetni az Eladó javára a 10402001-50526686-67801006 számú bankszámlára
jelen szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül. Az Eladó a vételár e módon
történő teljesítését elfogadja.
4.2. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott telekalakítás az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4.3. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonjoga - kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén Mány Külterület 0170/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlanra az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4.4. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy amennyiben a megosztás bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a
megosztás az ingatlannyilvántartáson bármely okból nem vezethető át, úgy a megosztás előtti,
2.1. pontban megjelölt Ingatlan egészhez (1/1) viszonyított eszmei osztatlan 1678/9309 arányú
tulajdonrészre kerüljön bejegyzésre a Vevő tulajdonjoga kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén.
4.5. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Mány Külterület 0170/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlan 1/1
arányú részére, illetve esetlegesen a 4.4. pontban foglaltak megvalósulása esetén az Ingatlan
1678/9309 arányú tulajdonrészre, a Vevő tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a NIF
Zrt.-t - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1c) bek. rendelkezése alapján illető vagyonkezelői jog az ingatlannyilvántartásba ugyancsak bejegyzésre kerüljön.
4.6. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy az Eladónak a 2.1 pontban részletesen körülírt arányú tulajdonjoga – 1993 évi II.
tv. 12/A, D §. jogcímén – Mány Külterület 0170/1 helyrajzi számú megosztás után keletkező
ingatlanra kerüljön visszajegyzésre 1/1 arányban az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
vezetékjogával terhelten, valamint a Mány Külterület 0170/3 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlanra kerüljön visszajegyzésre 1/1 arányban.

5. Szavatosság

____________________
Mány Község Önkormányzata
képv.:
Ugron Zoltán Gábor polgármester

Eladó

____________________
A NIF Zrt. által képviselt
Magyar Állam
meghatalmazott képviselője:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
képv.: dr. Rátky Miklós irodavezető
ügyvéd
Vevő, a NIF Zrt. úgy is mint a
vagyonkezelői jog jogosultja

____________________
Dr. Durajda Ervin

ellenjegyző ügyvéd

5

5.1. Az Eladó a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok per-, teher- és
igénymentességéért, továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs - ideértve az ingatlannyilvántartáson kívül fennálló további - olyan joga, amely a Vevő korlátozástól mentes
tulajdonszerzését akadályozná, illetve azért, hogy harmadik személyt elővásárlási jog nem illet
a jogügylet tárgyát képező ingatlanok tekintetében, szavatosságot vállal.
5.2. Az Eladó kijelenti, hogy a jogügylet tárgyát képező ingatlanokat (illetve
ingatlanilletőséget) sem adó-, sem adó módjára behajtandó egyéb tartozás nem terheli, és nem
áll végrehajtás alatt.
5.3. Az Eladó egyebekben köteles a későbbiekben felmerülő ilyen esetleges tartozásokat a
Vevő birtokba lépését követően is kiegyenlíteni, amennyiben azok a birtokbaadást megelőző
időszakra vonatkoznak, függetlenül azok esedékességétől.
6. Az ingatlanok birtokának átruházása
6.1. A Ptk. 5:3. § rendelkezése alapján a jogügylet tárgyát képező ingatlanok birtoka a jelen
szerződés aláírásával száll át a Vevőre.
6.2. A vételár tartalmazza az ingatlanokon található növényzetet, az Eladó vagy bérlője ill.
földhasználója által azon végzett munka és valamennyi egyéb, ott maradó ingóság ellenértékét
is.
7. Záró rendelkezések
7.1. Tekintettel arra, hogy a kisajátításra nem természetvédelem, mezőgazdasági célú
vízgazdálkodási beruházás megvalósítása, fenntartható erdőgazdálkodás és közérdekű
erdőtelepítés céljából kerül sor, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 16.
§ (2) bekezdése alapján a jelen jogügylet tárgyát képező, kisajátítást pótló adásvétellel
megszerzett ingatlanok nem kerülnek a Nemzeti Földalapba.
7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetőleg a
Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
7.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy eljáró ügyvéd megfelelő tájékoztatást adott a
vonatkozó összes hatályos jogszabályról (különösképpen: Ptk., Ingatlan-nyilvántartási
törvény, Illetéktörvény, Szja törvény, Kisajátításról szóló törvény). Kijelentik továbbá, hogy a
jelen szerződésbe foglalt rendelkezéseket ügyvédi tényvázlatként elfogadják.
7.4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. tv. 1. sz. mellékletének 6.1. pontjában rögzítettek szerint a kisajátítás alapjául szolgáló
közérdekű célra megvásárolt ingatlan vonatkozásában az értékesítésből származó jövedelem
adómentes. Az adó- és illetékmentességhez szükséges igazolást az illetékes kormányhivatal
adja ki. Felek tudomásul veszik, hogy az eladásból származó jövedelmet akkor kell
megszerzettnek tekinteni, amikor a szerződést a meghatalmazott ügyvéd az illetékes
ingatlanügyi hatósághoz benyújtja. A Felek a szerződés megkötésének időpontjában hatályos
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adó- és illetékjogi jogszabályokra vonatkozó ügyvédi kioktatást megértették, az Eladó a
jövedelemadó bevallási kötelezettségével tisztában van.
7.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bek. a)
pontja alapján a Magyar Államot teljes személyes illetékmentesség illeti meg, továbbá, hogy a
fenti törvény 26. § (1) bek. e) pontja alapján az állami vagyon vagyonkezelői jogának
megszerzése a visszterhes vagyonátruházási illeték alól mentes.
7.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéskötéssel kapcsolatosan
felmerülő ügyvédi költség, a tulajdonos-változás átvezetésével kapcsolatos költségek a Vevőt
terhelik.
7.7. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban : „Pmt.")
alapján - azonosítási kötelezettség terheli az Eladó, és Vevő adatai, illetve a képviseletükben
eljáró személyek vonatkozásában. Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben
kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság
igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján.
7.8. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás
során megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben járnak el az ügylet során, a
tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt)
napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni. Felek jelen szerződés aláírásával
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során
az Eladó, és a Vevő által bemutatott, személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot
készítsen, és adataikat a megbízás keretében kezelje.
7.9. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pmt. 22-24. §-ai szerinti, más szolgáltató által
végzett ügyfél átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító
adatokat átadja. Felek adatait eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen szerződéshez
kapcsolódó megbízás és a Pmt-ben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
7.10. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az ügyvédi
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján köteles a Felek
személyazonosságának megállapítása céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartást,
útiokmány-nyilvántartást, járművezetői-engedély-nyilvántartást feldolgozó hatóságot
megkeresni és a fenti célból adatot igényelni. A Felek, illetve képviselőik az ellenőrzés
lefolytatásához jelen szerződés elfogadásával hozzájárulnak. Felek tudomásul veszik, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok,
közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kezelésére, ideértve ezen adatok esetleges
továbbítását, közlését, törvény szerint előírt és az érintett hozzájárulását nem igénylő
nyilvánosságra hozatalát is.
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7.11. Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással szemben jelen szerződésben foglalt
kötelezettségen kívül egyéb jogcímen követeléssel nem lépnek fel, a 3.6. pontban foglalt
kártalanítási összeg az Eladónak, és a Jogosultnak a kisajátítási eljárással kapcsolatos teljes
kárát fedezi.
7.12. Szerződő Felek jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes ingatlanügyi
hatóság előtti eljárással meghatalmazzák a Dr. Durajda Ervin (6722 Szeged, Tábor u 5. fsz. 3.,
Kamarai azonosító száma: 36059440) ügyvédet. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a
jelen szerződés ellenjegyzése nem hoz létre ügyvédi megbízási jogviszonyt az eladó és az eljáró
ügyvéd között.
7.13. A Szerződő Felek a jelen okirat aláírásával kérik az ingatlanügyi hatóságot, hogy - az
Inytv. 52. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a tulajdonjog bejegyzése iránti határozatot
a Szerződő Feleknek közvetlenül megküldeni szíveskedjék.
7.14. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közöttük eltérő helyen és időben kerül
aláírásra. Jelen Szerződést előbb az Eladó írja alá a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd,
vagy helyettese jelenlétében, majd az Eladó aláírását követően jelen Szerződést a Vevő is
aláírja a jelen Szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd, vagy helyettese jelenlétében. Jelen
szerződés létrejöttének, azaz a keltének azon nap minősül, amikor a Szerződő Felek
mindegyike - tehát az utoljára aláíró Szerződő Fél is - az okiratot ellenjegyző ügyvéd, vagy
helyettese előtt a szerződést aláírta, vagy az okiratot ellenjegyző ügyvéd előtt aláírását
magáénak elismerte, valamint a Szerződő Felek tudomásul veszik, a fizetési határidőre
vonatkozó rendelkezés is ezen időponttól irányadó.
Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
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Kisajátítást helyettesítő
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
közérdekű célra

egyrészről Mány Község Önkormányzata (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67., statisztikai
számjele: 15727536-8411-321-07; adószáma: 15727536-2-07, törzskönyvi azonosító száma:
727530, képviseli: Ugron Zoltán Gábor polgármester), mint Eladó (továbbiakban: Eladó),
valamint
másrészről a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: NIF Zrt., cégjegyzékszáma: 01-10-044180,
KSH száma: 11906522- 4211-114-01, adószáma: 11906522- 2-41, székhelye : 1134 Budapest,
Váci út 45., képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással a
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 51., adószáma: 180999712-41, statisztikai számjele: 18099971-7411-131-01; nyilvántartási száma: Budapesti Ügyvédi
Kamara: 0716, képviseli: dr. Rátky Miklós irodavezető ügyvéd) meghatalmazott mint Vevő
(továbbiakban: Vevő; az Eladóval együttesen: a Szerződő Felek) között eltérő helyen és
időben az alábbi feltételekkel.
1. Általános rendelkezések
1.1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésének rendelkezése
és a egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő
kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
az országos közutak építtetőjének, illetve az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői
feladatainak ellátásáért felelős személynek az e körben a Magyar Állam javára és nevében
eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: NIF Zrt.) minősül. Az országos közút fejlesztéséhez szükséges, megvásárolt
ingatlanok (földrészletek) Magyar Állam tulajdonába és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 29. § (1c) bekezdésének és az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra
fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés rendelkezésénél fogva ellenérték nélkül a NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek.
A Magyar Állam javára történő kisajátítást helyettesítő adásvétel pénzügyi fedezete a NIF Zrt.
rendelkezésére áll. A Magyar Állam Vevő tulajdonosi joggyakorlója az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 0110-045784, adószám: 14077340-2-44, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, képviselő:
Rózsa Zsolt János igazgatósági tag).
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant a vevő a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bek. d) pont da) alpontja alapján országos
közút, mint a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból - nevezetesen az „Esztergom
megközelítése, M100 autóút (102. sz. út) Esztergom - M1 közötti szakasz fejlesztése”
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elnevezésű (projekt kód: K001.09) projekt megvalósítása érdekében - a Magyar Állam nevében
eljárva, kisajátítási eljárás lefolytatása helyett, kisajátítást helyettesítő adásvétel útján szerzi
meg. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok átruházásáról Mány Község
Önkormányzata 67/2022. (IV.6.) határozata rendelkezik.
1.3. A Felek rögzítik, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 6. § (1)
bekezdése okán a kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétellel vagy cserével történő
megszerzése esetében az ingatlant terhelő - jogszabályon vagy szerződésen alapuló elővásárlási, visszavásárlási, vételi (opció) jog nem gyakorolható.
1.4. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 1.§ 4. pontja, 41. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetek.
1.5.
Felek rögzítik, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést felmondani, valamint attól
elállni, amennyiben bármelyik fél 1.4. pontban foglalt nyilatkozata valótlan tartalmú.

2. Szerződés tárgya
2.1. Az Eladó kijelenti és az okiratszerkesztő ügyvéd által beszerzett TAKARNET
rendszerű Hiteles tulajdoni lappal igazolja, hogy 1/1 arányú tulajdonát képezi a Fejér Megyei
Kormányhivatal által nyilvántartott, a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező Mány
külterület 0194 helyrajzi szám alatt felvett, kivett saját használatú út megnevezéssel
nyilvántartott 2512 m2 alapterületű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan).
2.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 2.1. pontban körülírt Ingatlan a jelen szerződés
mellékletét képező kisajátítási változási vázrajzban és terület-kimutatásban foglaltaknak
megfelelően megosztásra kerül az alábbi helyrajzi számokon és területnagysággal:
a)

Mány Külterület 0194/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező 234 m2
területű ingatlan a Tatabányai Bányák Vállalat „Fa” vízvezetési szolgalmi
jogával terhelten.

b)

Mány Külterület 0194/3 helyrajzi számú megosztás után keletkező 203 m2
területű ingatlan.

c)

Mány Külterület 0194/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező 1696 m2 területű
ingatlan.

2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés tárgyát elsődlegesen
ténylegesen a 2.2. a)-b) pontban jelölt, Mány Külterület 0194/2 és 0194/3 helyrajzi számú
megosztás után keletkező ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada képezi.
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2.4. Szerződő Felek jelen adásvételi szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan
módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenti 2.2. pontban megjelölt ingatlanmegosztás jelen
szerződés 1. számú mellékletét képező terület-kimutatás, illetőleg kisajátítási vázrajz szerint
megtörténjen és az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön.
2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti ingatlan kisajátítási vázrajz záradékolása az
illetékes ingatlanügyi és építésügyi hatóságnál megtörtént.

3. Szerződési akarat
3.1. Az Eladó eladja, a Vevő pedig a Magyar Állam javára - kisajátítást helyettesítő
adásvétel jogcímén - jelen szerződés erejénél fogva megvásárolja a jelen jogügylet tárgyát a
Mány Külterület 0194/2 és 0194/3 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlan 1/1
arányú tulajdoni hányadát.
3.2. Az Eladó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem ütközik akadályba. Vevő
magyar jogi személy, jelen szerződés megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége
korlátozva nincsen, továbbá kijelenti, hogy a vagyonkezelői jog NIF Zrt. által történő
megszerzése jogi akadályba nem ütközik, a képviseletében aláíró személy pedig kijelenti, hogy
a NIF Zrt. nevében eljárhat.
3.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ingatlan megosztás
bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a megosztás az ingatlan-nyilvántartáson
bármely okból nem vezethető át, úgy másodlagosan a vétel tárgyát az 2.1. pontban megjelölt
Ingatlanból a kisajátítandó területnek megfelelő 437/2512 arányú tulajdoni hányad 1/1 része,
azaz az egész ingatlan 437/2512 arányú része képezi.
3.4. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen pontban foglaltak
megvalósulása esetében az adásvételi szerződés tárgyát képező Ingatlant, a jelen szerződés 1.
számú elválaszthatatlan mellékletét képező terület kimutatásban, illetőleg kisajátítási
vázrajzban foglaltak szerinti megosztás alapján használják kizárólagosan a továbbiakban. Az
Eladó ebben az esetben is, mint tulajdonostárs már jelen szerződés aláírásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben részletesen körülírt beruházást a Vevő, mint
tulajdonostárs a kizárólagos használatába kerülő Ingatlanrészen megvalósítsa.
3.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, a
Vevő tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 29. § (1c) bek. rendelkezése értelmében a NIF Zrt.-t illető vagyonkezelői jog kerül
bejegyzésre ellenérték nélkül.
3.6. Szerződő Felek az ingatlannak a jelen szerződés tárgyát képező része megszerzésének
teljes, mindent magában foglaló ellenértékét (továbbiakban: Kisajátítási ellenérték) a Fejér
Megyei Kormányhivatal által kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemények
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figyelembevételével - az Eladó tulajdoni hányada tekintetében – összesen bruttó 182.229,- Ft,
azaz Száznyolcvankétezer-kétszázhuszonkilenc forint, összegben állapítják meg.
3.7. A Kisajátítási ellenérték magában foglalja az Eladó teljes körű és mindenre kiterjedő
kártalanítását, ideértve a zöldkárt is. Erre figyelemmel az Eladó kijelenti, hogy ezt
meghaladóan az ingatlanokkal összefüggésben semmilyen jogcímen a továbbiakban igényt
nem támaszt a Vevővel szemben.
4. Vételár megfizetése és bejegyzési nyilatkozatok
4.1. A Vevő köteles a 3.4. pontban megjelölt Kisajátítási ellenértéket egy összegben banki
átutalással megfizetni az Eladó javára a 10402001-50526686-67801006 számú bankszámlára
jelen szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül. Az Eladó a vételár e módon
történő teljesítését elfogadja.
4.2. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott telekalakítás az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4.3. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonjoga - kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén Mány Külterület 0194/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlanra az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön a Tatabányai Bányák Vállalat „Fa” vízvezetési
szolgalmi jogával terhelten, valamint a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonjoga - kisajátítást
helyettesítő adásvétel jogcímén Mány Külterület 0194/3 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba szintén bejegyzésre kerüljön.
4.4. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy amennyiben a megosztás bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a
megosztás az ingatlannyilvántartáson bármely okból nem vezethető át, úgy a megosztás előtti,
2.1. pontban megjelölt Ingatlan egészhez (1/1) viszonyított eszmei osztatlan 437/2512 arányú
tulajdonrészre kerüljön bejegyzésre a Vevő tulajdonjoga kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén.
4.5. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Mány Külterület 0194/2 és 0194/3 helyrajzi számú megosztás után keletkező
ingatlan 1/1 arányú részére, illetve esetlegesen a 4.4. pontban foglaltak megvalósulása esetén
az Ingatlan 437/2512 arányú tulajdonrészre, a Vevő tulajdonjogának megszerzésével
egyidejűleg a NIF Zrt.-t - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1c) bek.
rendelkezése alapján - illető vagyonkezelői jog az ingatlannyilvántartásba ugyancsak
bejegyzésre kerüljön.
4.6. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy az Eladónak a 2.1 pontban részletesen körülírt arányú tulajdonjoga – 1993 évi II.
tv. 12/A, D §. jogcímén – Mány Külterület 0194/4 helyrajzi számú megosztás után keletkező
ingatlanra kerüljön visszajegyzésre 1/1 arányban.
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5. Szavatosság
5.1. Az Eladó a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok per-, teher- és
igénymentességéért, továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs - ideértve az ingatlannyilvántartáson kívül fennálló további - olyan joga, amely a Vevő korlátozástól mentes
tulajdonszerzését akadályozná, illetve azért, hogy harmadik személyt elővásárlási jog nem illet
a jogügylet tárgyát képező ingatlanok tekintetében, szavatosságot vállal.
5.2. Az Eladó kijelenti, hogy a jogügylet tárgyát képező ingatlanokat (illetve
ingatlanilletőséget) sem adó-, sem adó módjára behajtandó egyéb tartozás nem terheli, és nem
áll végrehajtás alatt.
5.3. Az Eladó egyebekben köteles a későbbiekben felmerülő ilyen esetleges tartozásokat a
Vevő birtokba lépését követően is kiegyenlíteni, amennyiben azok a birtokbaadást megelőző
időszakra vonatkoznak, függetlenül azok esedékességétől.
6. Az ingatlanok birtokának átruházása
6.1. A Ptk. 5:3. § rendelkezése alapján a jogügylet tárgyát képező ingatlanok birtoka a jelen
szerződés aláírásával száll át a Vevőre.
6.2. A vételár tartalmazza az ingatlanokon található növényzetet, az Eladó vagy bérlője ill.
földhasználója által azon végzett munka és valamennyi egyéb, ott maradó ingóság ellenértékét
is.
7. Záró rendelkezések
7.1. Tekintettel arra, hogy a kisajátításra nem természetvédelem, mezőgazdasági célú
vízgazdálkodási beruházás megvalósítása, fenntartható erdőgazdálkodás és közérdekű
erdőtelepítés céljából kerül sor, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 16.
§ (2) bekezdése alapján a jelen jogügylet tárgyát képező, kisajátítást pótló adásvétellel
megszerzett ingatlanok nem kerülnek a Nemzeti Földalapba.
7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetőleg a
Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
7.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy eljáró ügyvéd megfelelő tájékoztatást adott a
vonatkozó összes hatályos jogszabályról (különösképpen: Ptk., Ingatlan-nyilvántartási
törvény, Illetéktörvény, Szja törvény, Kisajátításról szóló törvény). Kijelentik továbbá, hogy a
jelen szerződésbe foglalt rendelkezéseket ügyvédi tényvázlatként elfogadják.
7.4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. tv. 1. sz. mellékletének 6.1. pontjában rögzítettek szerint a kisajátítás alapjául szolgáló
közérdekű célra megvásárolt ingatlan vonatkozásában az értékesítésből származó jövedelem
adómentes. Az adó- és illetékmentességhez szükséges igazolást az illetékes kormányhivatal
adja ki. Felek tudomásul veszik, hogy az eladásból származó jövedelmet akkor kell
megszerzettnek tekinteni, amikor a szerződést a meghatalmazott ügyvéd az illetékes
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ingatlanügyi hatósághoz benyújtja. A Felek a szerződés megkötésének időpontjában hatályos
adó- és illetékjogi jogszabályokra vonatkozó ügyvédi kioktatást megértették, az Eladó a
jövedelemadó bevallási kötelezettségével tisztában van.
7.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bek. a)
pontja alapján a Magyar Államot teljes személyes illetékmentesség illeti meg, továbbá, hogy a
fenti törvény 26. § (1) bek. e) pontja alapján az állami vagyon vagyonkezelői jogának
megszerzése a visszterhes vagyonátruházási illeték alól mentes.
7.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéskötéssel kapcsolatosan
felmerülő ügyvédi költség, a tulajdonos-változás átvezetésével kapcsolatos költségek a Vevőt
terhelik.
7.7. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban : „Pmt.")
alapján - azonosítási kötelezettség terheli az Eladó, és Vevő adatai, illetve a képviseletükben
eljáró személyek vonatkozásában. Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben
kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság
igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján.
7.8. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás
során megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben járnak el az ügylet során, a
tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt)
napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni. Felek jelen szerződés aláírásával
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során
az Eladó, és a Vevő által bemutatott, személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot
készítsen, és adataikat a megbízás keretében kezelje.
7.9. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pmt. 22-24. §-ai szerinti, más szolgáltató által
végzett ügyfél átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító
adatokat átadja. Felek adatait eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen szerződéshez
kapcsolódó megbízás és a Pmt-ben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
7.10. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az ügyvédi
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján köteles a Felek
személyazonosságának megállapítása céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartást,
útiokmány-nyilvántartást, járművezetői-engedély-nyilvántartást feldolgozó hatóságot
megkeresni és a fenti célból adatot igényelni. A Felek, illetve képviselőik az ellenőrzés
lefolytatásához jelen szerződés elfogadásával hozzájárulnak. Felek tudomásul veszik, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok,
közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kezelésére, ideértve ezen adatok esetleges
továbbítását, közlését, törvény szerint előírt és az érintett hozzájárulását nem igénylő
nyilvánosságra hozatalát is.
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7.11. Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással szemben jelen szerződésben foglalt
kötelezettségen kívül egyéb jogcímen követeléssel nem lépnek fel, a 3.6. pontban foglalt
kártalanítási összeg az Eladónak, és a Jogosultnak a kisajátítási eljárással kapcsolatos teljes
kárát fedezi.
7.12. Szerződő Felek jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes ingatlanügyi
hatóság előtti eljárással meghatalmazzák a Dr. Durajda Ervin (6722 Szeged, Tábor u 5. fsz. 3.,
Kamarai azonosító száma: 36059440) ügyvédet. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a
jelen szerződés ellenjegyzése nem hoz létre ügyvédi megbízási jogviszonyt az eladó és az eljáró
ügyvéd között.
7.13. A Szerződő Felek a jelen okirat aláírásával kérik az ingatlanügyi hatóságot, hogy - az
Inytv. 52. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a tulajdonjog bejegyzése iránti határozatot
a Szerződő Feleknek közvetlenül megküldeni szíveskedjék.
7.14. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közöttük eltérő helyen és időben kerül
aláírásra. Jelen Szerződést előbb az Eladó írja alá a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd,
vagy helyettese jelenlétében, majd az Eladó aláírását követően jelen Szerződést a Vevő is
aláírja a jelen Szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd, vagy helyettese jelenlétében. Jelen
szerződés létrejöttének, azaz a keltének azon nap minősül, amikor a Szerződő Felek
mindegyike - tehát az utoljára aláíró Szerződő Fél is - az okiratot ellenjegyző ügyvéd, vagy
helyettese előtt a szerződést aláírta, vagy az okiratot ellenjegyző ügyvéd előtt aláírását
magáénak elismerte, valamint a Szerződő Felek tudomásul veszik, a fizetési határidőre
vonatkozó rendelkezés is ezen időponttól irányadó.
Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
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Kisajátítást helyettesítő
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
közérdekű célra

egyrészről Mány Község Önkormányzata (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67., statisztikai
számjele: 15727536-8411-321-07; adószáma: 15727536-2-07, törzskönyvi azonosító száma:
727530, képviseli: Ugron Zoltán Gábor polgármester), mint Eladó (továbbiakban: Eladó),
valamint
másrészről a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: NIF Zrt., cégjegyzékszáma: 01-10-044180,
KSH száma: 11906522- 4211-114-01, adószáma: 11906522- 2-41, székhelye : 1134 Budapest,
Váci út 45., képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással a
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 51., adószáma: 180999712-41, statisztikai számjele: 18099971-7411-131-01; nyilvántartási száma: Budapesti Ügyvédi
Kamara: 0716, képviseli: dr. Rátky Miklós irodavezető ügyvéd) meghatalmazott mint Vevő
(továbbiakban: Vevő; az Eladóval együttesen: a Szerződő Felek) között eltérő helyen és
időben az alábbi feltételekkel.
1. Általános rendelkezések
1.1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésének rendelkezése
és a egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő
kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
az országos közutak építtetőjének, illetve az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői
feladatainak ellátásáért felelős személynek az e körben a Magyar Állam javára és nevében
eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: NIF Zrt.) minősül. Az országos közút fejlesztéséhez szükséges, megvásárolt
ingatlanok (földrészletek) Magyar Állam tulajdonába és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 29. § (1c) bekezdésének és az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra
fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés rendelkezésénél fogva ellenérték nélkül a NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek.
A Magyar Állam javára történő kisajátítást helyettesítő adásvétel pénzügyi fedezete a NIF Zrt.
rendelkezésére áll. A Magyar Állam Vevő tulajdonosi joggyakorlója az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 0110-045784, adószám: 14077340-2-44, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, képviselő:
Rózsa Zsolt János igazgatósági tag).
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant a vevő a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bek. d) pont da) alpontja alapján országos
közút, mint a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból - nevezetesen az „Esztergom
megközelítése, M100 autóút (102. sz. út) Esztergom - M1 közötti szakasz fejlesztése”
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elnevezésű (projekt kód: K001.09) projekt megvalósítása érdekében - a Magyar Állam nevében
eljárva, kisajátítási eljárás lefolytatása helyett, kisajátítást helyettesítő adásvétel útján szerzi
meg. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok átruházásáról Mány Község
Önkormányzata 67/2022. (IV.6.) határozata rendelkezik.
1.3. A Felek rögzítik, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 6. § (1)
bekezdése okán a kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétellel vagy cserével történő
megszerzése esetében az ingatlant terhelő - jogszabályon vagy szerződésen alapuló elővásárlási, visszavásárlási, vételi (opció) jog nem gyakorolható.
1.4. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 1.§ 4. pontja, 41. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetek.
1.5.
Felek rögzítik, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést felmondani, valamint attól
elállni, amennyiben bármelyik fél 1.4. pontban foglalt nyilatkozata valótlan tartalmú.

2. Szerződés tárgya
2.1. Az Eladó kijelenti és az okiratszerkesztő ügyvéd által beszerzett TAKARNET
rendszerű Hiteles tulajdoni lappal igazolja, hogy 1/1 arányú tulajdonát képezi a Fejér Megyei
Kormányhivatal által nyilvántartott, a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező Mány
külterület 0195 helyrajzi szám alatt felvett, kivett saját használatú út megnevezéssel
nyilvántartott 1.2508 m2 alapterületű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan).
2.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 2.1. pontban körülírt Ingatlan a jelen szerződés
mellékletét képező kisajátítási változási vázrajzban és terület-kimutatásban foglaltaknak
megfelelően megosztásra kerül az alábbi helyrajzi számokon és területnagysággal:
a)

Mány Külterület 0195/1 helyrajzi számú megosztás után keletkező 3436 m2 területű
ingatlan.

b)

Mány Külterület 0195/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező 687 m2
területű ingatlan a Tatabányai Bányák Vállalat „Fa” távvezeték szolgalmi
jogával és vízvezetési szolgalmi jogával, valamint az E.ON Észak-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. vezetékjogával terhelten.

c)

Mány Külterület 0195/3 helyrajzi számú megosztás után keletkező 8385 m2 területű
ingatlan a Tatabányai Bányák Vállalat „Fa” távvezeték szolgalmi jogával és
vízvezetési szolgalmi jogával terhelten.

2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés tárgyát elsődlegesen
ténylegesen a 2.2. b) pontban jelölt, Mány Külterület 0195/2 helyrajzi számú megosztás után
keletkező ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada képezi.
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2.4. Szerződő Felek jelen adásvételi szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan
módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenti 2.2. pontban megjelölt ingatlanmegosztás jelen
szerződés 1. számú mellékletét képező terület-kimutatás, illetőleg kisajátítási vázrajz szerint
megtörténjen és az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön.
2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti ingatlan kisajátítási vázrajz záradékolása az
illetékes ingatlanügyi és építésügyi hatóságnál megtörtént.

3. Szerződési akarat
3.1. Az Eladó eladja, a Vevő pedig a Magyar Állam javára - kisajátítást helyettesítő
adásvétel jogcímén - jelen szerződés erejénél fogva megvásárolja a jelen jogügylet tárgyát a
Mány Külterület 0195/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlan 1/1 arányú
tulajdoni hányadát.
3.2. Az Eladó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem ütközik akadályba. Vevő
magyar jogi személy, jelen szerződés megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége
korlátozva nincsen, továbbá kijelenti, hogy a vagyonkezelői jog NIF Zrt. által történő
megszerzése jogi akadályba nem ütközik, a képviseletében aláíró személy pedig kijelenti, hogy
a NIF Zrt. nevében eljárhat.
3.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ingatlan megosztás
bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a megosztás az ingatlan-nyilvántartáson
bármely okból nem vezethető át, úgy másodlagosan a vétel tárgyát az 2.1. pontban megjelölt
Ingatlanból a kisajátítandó területnek megfelelő 687/12508 arányú tulajdoni hányad 1/1 része,
azaz az egész ingatlan 687/12508 arányú része képezi.
3.4. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen pontban foglaltak
megvalósulása esetében az adásvételi szerződés tárgyát képező Ingatlant, a jelen szerződés 1.
számú elválaszthatatlan mellékletét képező terület kimutatásban, illetőleg kisajátítási
vázrajzban foglaltak szerinti megosztás alapján használják kizárólagosan a továbbiakban. Az
Eladó ebben az esetben is, mint tulajdonostárs már jelen szerződés aláírásával kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben részletesen körülírt beruházást a Vevő, mint
tulajdonostárs a kizárólagos használatába kerülő Ingatlanrészen megvalósítsa.
3.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, a
Vevő tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 29. § (1c) bek. rendelkezése értelmében a NIF Zrt.-t illető vagyonkezelői jog kerül
bejegyzésre ellenérték nélkül.
3.6. Szerződő Felek az ingatlannak a jelen szerződés tárgyát képező része megszerzésének
teljes, mindent magában foglaló ellenértékét (továbbiakban: Kisajátítási ellenérték) a Fejér
Megyei Kormányhivatal által kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemények
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figyelembevételével - az Eladó tulajdoni hányada tekintetében – összesen bruttó 321.516,- Ft,
azaz Háromszázhuszonegyezer-ötszáztizenhat forint, összegben állapítják meg.
3.7. A Kisajátítási ellenérték magában foglalja az Eladó teljes körű és mindenre kiterjedő
kártalanítását, ideértve a zöldkárt is. Erre figyelemmel az Eladó kijelenti, hogy ezt
meghaladóan az ingatlanokkal összefüggésben semmilyen jogcímen a továbbiakban igényt
nem támaszt a Vevővel szemben.
4. Vételár megfizetése és bejegyzési nyilatkozatok
4.1. A Vevő köteles a 3.4. pontban megjelölt Kisajátítási ellenértéket egy összegben banki
átutalással megfizetni az Eladó javára a 10402001-50526686-67801006 számú bankszámlára
jelen szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül. Az Eladó a vételár e módon
történő teljesítését elfogadja.
4.2. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott telekalakítás az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4.3. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonjoga - kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén Mány Külterület 0195/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlanra az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön a Tatabányai Bányák Vállalat „Fa” távvezeték
szolgalmi jogával és vízvezetési szolgalmi jogával, valamint az E.ON Észak-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. vezetékjogával terhelten.
4.4. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy amennyiben a megosztás bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a
megosztás az ingatlannyilvántartáson bármely okból nem vezethető át, úgy a megosztás előtti,
2.1. pontban megjelölt Ingatlan egészhez (1/1) viszonyított eszmei osztatlan 687/12508 arányú
tulajdonrészre kerüljön bejegyzésre a Vevő tulajdonjoga kisajátítást helyettesítő adásvétel
jogcímén.
4.5. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Mány Külterület 0195/2 helyrajzi számú megosztás után keletkező ingatlan 1/1
arányú részére, illetve esetlegesen a 4.4. pontban foglaltak megvalósulása esetén az Ingatlan
687/12508 arányú tulajdonrészre, a Vevő tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a NIF
Zrt.-t - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1c) bek. rendelkezése alapján illető vagyonkezelői jog az ingatlannyilvántartásba ugyancsak bejegyzésre kerüljön.
4.6. Az Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy az Eladónak a 2.1 pontban részletesen körülírt arányú tulajdonjoga – 1993 évi II.
tv. 12/A, D §. jogcímén – Mány Külterület 0195/1 helyrajzi számú megosztás után keletkező
ingatlanra kerüljön visszajegyzésre 1/1 arányban, valamint a Mány Külterület 0195/3 helyrajzi
számú megosztás után keletkező ingatlanra kerüljön visszajegyzésre 1/1 arányban a Tatabányai
Bányák Vállalat „Fa” távvezeték szolgalmi jogával és vízvezetési szolgalmi jogával terhelten.
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5. Szavatosság
5.1. Az Eladó a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok per-, teher- és
igénymentességéért, továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs - ideértve az ingatlannyilvántartáson kívül fennálló további - olyan joga, amely a Vevő korlátozástól mentes
tulajdonszerzését akadályozná, illetve azért, hogy harmadik személyt elővásárlási jog nem illet
a jogügylet tárgyát képező ingatlanok tekintetében, szavatosságot vállal.
5.2. Az Eladó kijelenti, hogy a jogügylet tárgyát képező ingatlanokat (illetve
ingatlanilletőséget) sem adó-, sem adó módjára behajtandó egyéb tartozás nem terheli, és nem
áll végrehajtás alatt.
5.3. Az Eladó egyebekben köteles a későbbiekben felmerülő ilyen esetleges tartozásokat a
Vevő birtokba lépését követően is kiegyenlíteni, amennyiben azok a birtokbaadást megelőző
időszakra vonatkoznak, függetlenül azok esedékességétől.
6. Az ingatlanok birtokának átruházása
6.1. A Ptk. 5:3. § rendelkezése alapján a jogügylet tárgyát képező ingatlanok birtoka a jelen
szerződés aláírásával száll át a Vevőre.
6.2. A vételár tartalmazza az ingatlanokon található növényzetet, az Eladó vagy bérlője ill.
földhasználója által azon végzett munka és valamennyi egyéb, ott maradó ingóság ellenértékét
is.
7. Záró rendelkezések
7.1. Tekintettel arra, hogy a kisajátításra nem természetvédelem, mezőgazdasági célú
vízgazdálkodási beruházás megvalósítása, fenntartható erdőgazdálkodás és közérdekű
erdőtelepítés céljából kerül sor, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 16.
§ (2) bekezdése alapján a jelen jogügylet tárgyát képező, kisajátítást pótló adásvétellel
megszerzett ingatlanok nem kerülnek a Nemzeti Földalapba.
7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetőleg a
Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
7.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy eljáró ügyvéd megfelelő tájékoztatást adott a
vonatkozó összes hatályos jogszabályról (különösképpen: Ptk., Ingatlan-nyilvántartási
törvény, Illetéktörvény, Szja törvény, Kisajátításról szóló törvény). Kijelentik továbbá, hogy a
jelen szerződésbe foglalt rendelkezéseket ügyvédi tényvázlatként elfogadják.
7.4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. tv. 1. sz. mellékletének 6.1. pontjában rögzítettek szerint a kisajátítás alapjául szolgáló
közérdekű célra megvásárolt ingatlan vonatkozásában az értékesítésből származó jövedelem
adómentes. Az adó- és illetékmentességhez szükséges igazolást az illetékes kormányhivatal
adja ki. Felek tudomásul veszik, hogy az eladásból származó jövedelmet akkor kell
megszerzettnek tekinteni, amikor a szerződést a meghatalmazott ügyvéd az illetékes
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ingatlanügyi hatósághoz benyújtja. A Felek a szerződés megkötésének időpontjában hatályos
adó- és illetékjogi jogszabályokra vonatkozó ügyvédi kioktatást megértették, az Eladó a
jövedelemadó bevallási kötelezettségével tisztában van.
7.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bek. a)
pontja alapján a Magyar Államot teljes személyes illetékmentesség illeti meg, továbbá, hogy a
fenti törvény 26. § (1) bek. e) pontja alapján az állami vagyon vagyonkezelői jogának
megszerzése a visszterhes vagyonátruházási illeték alól mentes.
7.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéskötéssel kapcsolatosan
felmerülő ügyvédi költség, a tulajdonos-változás átvezetésével kapcsolatos költségek a Vevőt
terhelik.
7.7. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban : „Pmt.")
alapján - azonosítási kötelezettség terheli az Eladó, és Vevő adatai, illetve a képviseletükben
eljáró személyek vonatkozásában. Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben
kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság
igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján.
7.8. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás
során megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben járnak el az ügylet során, a
tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt)
napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni. Felek jelen szerződés aláírásával
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során
az Eladó, és a Vevő által bemutatott, személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot
készítsen, és adataikat a megbízás keretében kezelje.
7.9. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pmt. 22-24. §-ai szerinti, más szolgáltató által
végzett ügyfél átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító
adatokat átadja. Felek adatait eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen szerződéshez
kapcsolódó megbízás és a Pmt-ben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
7.10. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az ügyvédi
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján köteles a Felek
személyazonosságának megállapítása céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartást,
útiokmány-nyilvántartást, járművezetői-engedély-nyilvántartást feldolgozó hatóságot
megkeresni és a fenti célból adatot igényelni. A Felek, illetve képviselőik az ellenőrzés
lefolytatásához jelen szerződés elfogadásával hozzájárulnak. Felek tudomásul veszik, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok,
közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kezelésére, ideértve ezen adatok esetleges
továbbítását, közlését, törvény szerint előírt és az érintett hozzájárulását nem igénylő
nyilvánosságra hozatalát is.

____________________
Mány Község Önkormányzata
képv.:
Ugron Zoltán Gábor polgármester

Eladó

____________________
A NIF Zrt. által képviselt
Magyar Állam
meghatalmazott képviselője:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
képv.: dr. Rátky Miklós irodavezető
ügyvéd
Vevő, a NIF Zrt. úgy is mint a
vagyonkezelői jog jogosultja

____________________
Dr. Durajda Ervin

ellenjegyző ügyvéd
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7.11. Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással szemben jelen szerződésben foglalt
kötelezettségen kívül egyéb jogcímen követeléssel nem lépnek fel, a 3.6. pontban foglalt
kártalanítási összeg az Eladónak, és a Jogosultnak a kisajátítási eljárással kapcsolatos teljes
kárát fedezi.
7.12. Szerződő Felek jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes ingatlanügyi
hatóság előtti eljárással meghatalmazzák a Dr. Durajda Ervin (6722 Szeged, Tábor u 5. fsz. 3.,
Kamarai azonosító száma: 36059440) ügyvédet. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a
jelen szerződés ellenjegyzése nem hoz létre ügyvédi megbízási jogviszonyt az eladó és az eljáró
ügyvéd között.
7.13. A Szerződő Felek a jelen okirat aláírásával kérik az ingatlanügyi hatóságot, hogy - az
Inytv. 52. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a tulajdonjog bejegyzése iránti határozatot
a Szerződő Feleknek közvetlenül megküldeni szíveskedjék.
7.14. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közöttük eltérő helyen és időben kerül
aláírásra. Jelen Szerződést előbb az Eladó írja alá a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd,
vagy helyettese jelenlétében, majd az Eladó aláírását követően jelen Szerződést a Vevő is
aláírja a jelen Szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd, vagy helyettese jelenlétében. Jelen
szerződés létrejöttének, azaz a keltének azon nap minősül, amikor a Szerződő Felek
mindegyike - tehát az utoljára aláíró Szerződő Fél is - az okiratot ellenjegyző ügyvéd, vagy
helyettese előtt a szerződést aláírta, vagy az okiratot ellenjegyző ügyvéd előtt aláírását
magáénak elismerte, valamint a Szerződő Felek tudomásul veszik, a fizetési határidőre
vonatkozó rendelkezés is ezen időponttól irányadó.
Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

____________________
Mány Község Önkormányzata
képv.:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Eladó

Kelt:
Mány, 2022. április 7. napján

____________________
A NIF Zrt. által képviselt
Magyar Állam
meghatalmazott képviselője:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
képv.: dr. Rátky Miklós irodavezető ügyvéd
Vevő, a NIF Zrt. úgy is mint a vagyonkezelői
jog jogosultja
Kelt:
Budapesten, 2022. _______. napján

Szerkesztettem és ellenjegyzem, valamint a szerződésbe foglalt meghatalmazást elfogadom:
Budapesten, 2022. _________________________. napján
Dr. Durajda Ervin ügyvéd
Iroda: 6722 Szeged, Tábor u. 5. fsz. 3.
KASZ: 36059440

2022. évi civil pályázat
Támogatást igénylő megnevezése
"Tehetség" Alapítvány a Gyermekekért
Mányi Közösségért Egyesület
Mányi Mazsorett Kulturális Egyesület
Mányi Svábok Egyesülete
Pfingstrosen Tánccsoport
Maaner Eulen Tanzgruppe
Mányi Hagyományőrző Fúvószenekar
Mányi Lótenyésztők és Lovassport Egyesület
Mányi Szőlő és Bortermelők Egyesülete
A Mányi Hársfadombi Általános Iskoláért Alapítvány
KERET összege

2022. évi támogatási igény
300 000 Ft
300 000 Ft
600 000 Ft
810 000 Ft
150 000 Ft
257 400 Ft

Gazd. Biz. javaslat a 2022. évi támogatásra

Javaslat a 2022. évi támogatásra

2 417 400 Ft
2 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

2022. évi civil pályázat

Támogatást igénylő megnevezése

"Tehetség" Alapítvány a Gyermekekért
Mányi Közösségért Egyesület
Mányi Mazsorett Kulturális Egyesület
Mányi Svábok Egyesülete

Létesítő okirat (alapszabály
vagy alapító okirat)
az előző benyújtás óta nem
változott
benyújtva
az előző benyújtás óta nem
változott
benyújtva

Bejegyző bírósági végzés,
közhasznúsági nyilvántartásba vételi
bírósági végzés

Közzétételi kérelem a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról
(érintettség)

Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról
(összeférhetetlenség)

Igazolás a Mérlegbeszámoló
letétbe helyezéséről

Igazolás az adó és vámtartozás
mentességéről, vagy KOMA igazolás

A pályázó nyilatkozata, hogy tudomása van arról,
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a
pályázatból támogatott rendezvényein az hogy támogatást nem használhatja fel üzleti és
gazdasági tevékenységre.
Önkormányzatot, mint támogatót feltünteti

rendben

benyújtva

benyújtva

2020. évi benyújtva

benyújtva

benyújtva

benyújtva

rendben

benyújtva

benyújtva

2020. évi benyújtva

szerepel az adatbázisban

benyújtva

benyújtva

rendben

benyújtva

benyújtva

2020. évi benyújtva

szerepel az adatbázisban

benyújtva

benyújtva

rendben

benyújtva

benyújtva

2020. évi benyújtva

benyújtva

benyújtva

benyújtva

Ingatlan adásvételi szerződés,
mely egyfelől:
Mány Község Önkormányzata – képv.: Ugron Zoltán Gábor polgármester, adószáma: 157275362-07, törzskönyvi azonosító száma: 727530, statisztikai számjele: 15727536-8411-321-07, székhelye:
2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz., mint eladó,
másfelől pedig:
Sárközi Zsigmond (születési neve: Sárközi Zsigmond, sz. Budapest, 1963. február 19., an: Bugyisz
Ilona, személyi szám: 1-630219-6937, adóazonosító jel: 8351123307.) 2065 Mány, Petőfi u. 44. szám
alatti lakos —, mint vevő (eladó és vevő együtt „felek”) között, az alábbiak szerint jött létre:
1./

Adásvétel tárgyát képezi a Mány 151/C helyrajziszámmal jelzett — 2065 Mány, Mestersor alatt
található — 68. m2. térmértékű kivett üzlet elnevezésű ingatlan egésze.
Az ingatlan per, teher és igénymentes, amelyért az eladó feltétlen szavatosságot vállal.

2./

Fentnevezett eladó, a jelen okirat aláírásával eladja az 1./ pontban körülírt ingatlant a vevőnek,
amely ingatlant fentnevezett vevő, — adásvétel jogcímén — 1/1 tulajdoni illetőségben,
megtekintett és ismert állapotban, úgy ahogy az a megtekintéskor állt, megvesz az eladótól.

3./

A kölcsönösen megállapított vételár bruttó 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió Ft, amely vételárat
vevő a jelen okirat aláírásával egyidejűleg utalás útján fizet meg az eladó 10402001-5052668667801006 bankszámlájára.

4./

Jelen okirat mellékletét képező változási vázrajz szerint a 151. hrsz. ingatlant terhelő és a 151/C
hrsz. ingatlan mindenkori tulajdonosát illető földhasználati jog az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzésre kerül, melyhez felek egymás javára feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat
adják.

5./

Felek rögzítik, hogy az 1./ pontban körülírt ingatlan fentiek szerinti vételárát az ingatlan forgalmi,
helyben szokásos értékével arányosnak tartják, erre figyelemmel a felek a Ptk. 6:98. § (2)
bekezdés alapján kizárják, mind az eladók, mind a vevők feltűnő értékaránytalanságon alapuló
esetleges, megtámadási jogát.

6./

Eladó Önkormányzat, akinek képviselője magyar állampolgár, vevő magyar állampolgár, akiknek
ügyletkötési képességét jogszabály vagy hatósági határozat nem korlátozza.

7. /

Jelen adásvételi szerződés Mány Község Önkormányzata 72/2022. (IV.6.) számú képviselőtestületi határozatán alapul.

8./

Az ingatlan birtokbaadás a teljes vételár kifizetésével egyidejűleg történik meg. Vevő e naptól
kezdve viseli az ingatlan terheit és húzza hasznait.

9./

Eladó a jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
1./ pontban körülírt ingatlanra a tulajdonjog a vevő javára, adásvétel jogcímén, 1/1 arányban
bejegyzést nyerjen a földhivatali nyilvántartásba.
Felek a földhasználati jog bejegyzéséhez egymás javára feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájárulásukat adják.

10./ Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi LIII. törvény („Pmt.”) - alapján azonosítási
kötelezettség terheli a szerződő felek adatai vonatkozásában. Felek adatai a Pmt. rendelkezései
alapján jelen szerződésben kerülnek rögzítésre, felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott,
személyazonosság igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján. Felek
aláírásukkal büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy jelen szerződés aláírása során
saját nevüket használva, saját nevükben járnak el.

1

Felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a személyi
adataikat tartalmazó okmányaikról fénymásolatot készítsen és adataikat a 2011. évi CXII trv. (Info
tv.) előírásai alapján kezelje, és azokat a hatályos, iratok selejtezésére előírt ideig megőrizze.
11./ Szerződő felek meghatalmazzák a szerződést készítő ügyvédet, hogy a szerződésben rögzített
adatokban történt esetleges név, vagy számelírást külön módosító okirat készítése nélkül,
önállóan, szignóval javítsa.
12./ Felek a jelen okirat aláírásával meghatalmazzák Patóné dr. Keller Terézia ügyvédet KASZ
száma: 36066980 (2060 Bicske, József A. u. 11.) a jelen szerződés elkészítésével, valamint, hogy
őket a földhivatali eljárásban képviselje, továbbá helyettük a NAV adatlapot kitöltse és aláírja.
Eljáró ügyvéd a meghatalmazást a fenti tartalommal elfogadja.
Felek a fenti szerződést, elolvasás és értelmezés után, — ügyvédi ellenjegyzés mellett — okiratszerűen
aláírják.
Bicske, 2022. év április hó

napján.

Mány Község Önkormányzata
képv.: Ugron Zoltán Gábor
eladó

Sárközi Zsigmond
vevő

Ellenjegyzem:
Patóné dr. Keller Terézia ügyvéd
KASZ: 36066980
Bicske, 2022. 04.
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M//2022.
Együttműködési megállapodás
mely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (székhely: 2065 Mány, Rákóczi
út 67., PIR szám: 727530, adószám: 15727536-2-07, képviseli: Ugron Zoltán Gábor
polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, valamint a
Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület (székhely: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.,
nyilvántartási szám: 07-02-0000170, adószám: 19820514-1-07, képviseli: Varga Mihály
Balázs egyesületi elnök) a továbbiakban: Egyesület, együttesen: Felek
között, alulírott napon, az alábbiak szerint:
I. A megállapodás célja
1.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 15. pontja szerint a települési önkormányzat feladata a helyi
önkormányzati feladatok körében a sport és ifjúsági ügyek támogatása. A
települési önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei alapján – saját
anyagi lehetőségeitől függően -, hogy ezt a feladatot milyen mértékben és módon
látja el.

2.

Felek rögzítik, hogy a Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület működésének
elősegítése érdekében 2013. május 16-án határozatlan időtartamú együttműködési
megállapodást kötöttek, melyet jelen megállapodással újra alkotnak. Ennek
keretében az Önkormányzat egyrészt pénzbeli támogatást, másrészt
ingatlanhasználatot biztosít az Egyesület részére a jelen megállapodásban
foglaltak szerint.

II. Ingatlanhasználat
1.

Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a
Mány, 814 hrsz-ú kivett sportpálya elnevezésű 15421 m2 területű belterületi
ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan).

2.
-

Az Ingatlanon az alábbi létesítmények vannak:
füves sportpálya
sportöltöző és szertár.

3.

Az 1. pontban megjelölt ingatlant az Önkormányzat az Egyesület ingyenes
használatába adja azzal, hogy az Egyesület – előzetes egyeztetés alapján - köteles
az Ingatlant rendelkezésre bocsátani az Önkormányzat és intézményei, valamint
az Önkormányzat egyéb partnerei rendezvényeire, abban az esetben, ha az, az
Egyesület versenyprogramjába tervezett eseményekkel nem ütközik. Amennyiben
átfedés van a programok között, a polgármester illetve az egyesület elnöke
egyeztet a lehetőségekről.

4.

Az Egyesület az Ingatlant nem adhatja tovább bérbe, illetve azok használatát
másnak nem engedheti át. A Felek tudomással bírnak arról, hogy az ingatlanon
található a D-19 Mány Postagalambsport Egyesület (2065 Mány, Deák F. u. 6.)
raktára, melynek használatát az Egyesület akadálytalanul biztosítja.

5.

Az Egyesület, a korosztályos versenysport lebonyolítása mellett, az Ingatlan
használata fejében vállalja, hogy az Önkormányzat és a községben működő
általános iskola és óvoda szabadidős és diáksport eseményeihez - bajnokságokhoz,
villámtornákhoz, sportnapok lebonyolításához, a labdarúgó utánpótlás
foglalkoztatásához - biztosítja a sportpályát, az öltözőket, szociális helyiségeket,
kültéri sporteszközöket a munka és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő
állapotban. Az Egyesület vállalja, hogy az Önkormányzat által szervezett és
támogatott, közösségfejlesztő helyi rendezvényeken a lehető legnagyobb
kapacitással és létszámmal, aktívan, tudása legjavát nyújtva részt vesz.

6.

Az 5. pontban meghatározott feladatokat az Egyesület legalább évi 20 órában
látja el, azok megvalósulásáról, mindenkori szakmai beszámolójában is kitér. Az
együttműködési megállapodás feladatainak teljesítését az Önkormányzat részéről
a polgármester igazolja.

7.

Az ingatlannal kapcsolatos közüzemi díjakat, (víz, áram), az öltöző-épülethez
kapcsolódó, vezetékes internet havi díját, valamint, kizárólag az ingatlanon
keletkezett hulladék, maximum két hetes ciklusban (minden második héten)
történő elszállításának díját, az Önkormányzat fizeti meg a szolgáltatók részére.
Az Egyesület köteles az ingatlant a jó gazda gondosságával, úgy használni, illetve
köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a közüzemi fogyasztások
mennyisége ne haladja meg az előző évit, és a fenntartási költségek a lehető
legalacsonyabbak legyenek. Amennyiben az aszályos időszakok miatt, a
zöldterület minőségének megóvása, gyakoribb locsolást igényel, annak tényét,
mennyiségét az Egyesület köteles jelezni az Önkormányzat felé.

8.

A 7. pontban foglalt követelmények nem teljesítése esetén köteles az Egyesület
a többletkiadások vállalására, illetve megfizetésére. A teljesítés igazolására a
polgármester jogosult.

9.

Az Egyesület köteles saját költségén az Ingatlan állagmegóvására, az általános
állapot fenntartására és a használathoz kapcsolódó karbantartásra. A rendszeres
karbantartás körét meghaladó felújítási és helyreállítási munkák költségei az
Önkormányzatot terhelik, ezek szükségességéről az Egyesület haladéktalanul
köteles értesíteni az Önkormányzatot. Az értesítés elmaradásából, vagy a
késedelmes értesítésből származó kárt az Egyesület köteles az Önkormányzat
részére megtéríteni.

10.

Az Egyesület köteles az Ingatlanon lévő zöldterületeket az ingatlan teljes
terjedelmében gondozni, azokat a rendeltetésüknek megfelelően kezelni. Az
ingatlanhoz kapcsolódó, „Temető út” melletti, külső parkoló, valamint a Rákóczi
utca felöli árokpart, és főbejárat előtt terület karbantartását, gyomirtását,
kaszálását (összességében a külső körlet karbantartását) az Önkormányzat végzi
el, előzetes egyeztetés, és az Egyesület értesítése alapján.

11.

Az ingatlanon bármilyen átalakítási, felújítási, beruházási munkálatokat az
Önkormányzat előzetes jóváhagyásával, külön megállapodásban rögzített
feltételek szerint végezhet az Egyesület
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III. Anyagi támogatás
1.

Az Önkormányzat az Egyesült részére a mindenkori költségvetésben
meghatározott összegű pénzbeli támogatást nyújt.

2.

Az Önkormányzattól kapott támogatásokkal az Egyesület legkésőbb a
költségvetési évet követő év január 31-ig írásban részletes szakmai beszámolót és
pénzügyi elszámolást nyújt be az Önkormányzat részére.

3.

Az Önkormányzat és az Egyesület minden év elején, február 15-ig – az előző
évi támogatással történő elszámolás lezárását követően - egyeztet az adott évi
támogatási összeg felülvizsgálata és a költségvetés-tervezetbe kerülése érdekében.

4.

A mindenkori költségvetésbe kerülő támogatás összegét, az Önkormányzat,
annak jóváhagyását követő 30 munkanapon belül, de legkésőbb minden év
március 31. napig, az Egyesület fő-számlaszámára, egy összegben átutalja.

IV. Egyéb rendelkezések
1.

Jelen határozatlan idejű megállapodás a felek közös megegyezésével
megszüntethető, illetve bármelyik fél indokolás nélkül 180 napra felmondhatja.

2.

Jelen megállapodást bármely fél a másik fél súlyos, jelen megállapodást sértő
magatartása miatt írásban, azonnali hatállyal felmondhatja.

3.

Az Önkormányzat a használatbavétel megszűnését követően más ingatlant
nem köteles az egyesület részére biztosítani.

4.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

5.

A
jelen
megállapodást
az
Önkormányzat
……………..önkormányzat határozatával jóváhagyta.

6.

Jelen megállapodás aláírásával hatályát veszti a Felek között 2013. május 16-án
aláírt együttműködési megállapodás.

Képviselő-testülete

A jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Kelt: Mány,

Mány Község Önkormányzata
Ugron Zoltán polgármester

Varga Mihály Balázs
Mányi TK Sportegyesület

3

Szolgáltatási terv előlap
Tárgyév

2022

Település neve

Mány

A közművelődési alapszolgáltatás
ellátásának módja

Közművelődési intézmény

Közművelődési intézmény neve

Mányi Községi Művelődési Ház

Közművelődési intézmény székhely címe

2065 Mány, Mester sor 2.

Ellátott alapszolgáltatások

1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása.
2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
3. A hagyományos közösségi értékek átörökítése
feltételeinek biztosítása.

Felelős vezető neve

Véssey Vera

Szakmai vezető neve

Véssey Vera

Kitöltő neve és beosztása

Véssey Vera, intézményvezető

Kitöltő telefonszáma

06/30-160-7118

Kitöltő e-mail címe

manyimuvelodesihaz@gmail.com

ÉVES MUNKATERV
Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)

A közösségi tevékenység
megnevezése

A közösségi tevékenység
A közösségi tevékenység
rendszeressége vagy tervezett
célja
időpontja, időtartama

3 mazsorett csoport
mozgáskultúra fejlesztése
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása

Kondícionáló torna
mozgáskultúra fejlesztése
Női torna
mozgáskultúra fejlesztése
Nagykarácsony nyugdíjas klub

életminőség javítása,
közösségépítés

kulturális értékek
átörökítése,
értékközvetítés
kulturális értékek
A Szent korona története előadás átörökítése,
értékközvetítés
kulturális értékek
József nádor élete előadás
átörökítése,
értékközvetítés
Gardróbtisztítás / Adjunk új
értékek és praktikus
életet a ruháinknak sorozat
ismeretek közvetítése
folytatása

Antall József előadás

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Közművelődési alapszolgáltatások

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek
biztosítása

Hogyan mondjunk nemet interaktív előadás 1-2.

életmód- és életminőség
javítása, közösségépítés

A magyar kultúra napja

szellemi értékeink
megőrzése, közösségi
kulturális értékeink
átörökítése

Március 15-i ünnepi műsor és
megemlékezés

ünnepek kultúrájának
gondozása, hagyományos
közösségi kulturális
értékek átörökítése

Költészet napja

kulturális értékek
megőrzése,
bekapcsolódás
országos
eseménysorozatba

A Föld napja - Gardróbtiszttítás
A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása
Idősek napja - műsor az idősek
köszöntésére

A közösségi
A közösségi
tevékenység
tevékenységben a helyi
helyszíne/ helyszínei lakosság részvételi módja

januártól decemberig szerdán
és péntek délután

32/alkalom

Művelődési ház nagyterem

januártól decemberig kedd
délután

15/alkalom

Művelődési ház nagyterem

márciustól decemberig
csütörtök délután

10/alkalom

Művelődési ház nagyterem

januártól decemberig
kéthetente hétfő délután-este

22/alkalom

Művelődési ház nagyterem

április 22.

70

Művelődési ház nagyterem

május

70

Művelődési ház nagyterem

május

30

Művelődési ház emeleti kisterem

április 23., május 21.
szeptember 10., október 8.,
november 19.

15/alkalom

Művelődési ház nagyterem

Előkészítő, megvalósító
munkacsoport

10/alkalom

Művelődési ház emeleti kisterem

Megbeszélések a
szervezőkkel

25

Művelődési ház előtér, emeleti
kisterem

március 14.

50

Művelődési ház nagyterem,
48-as emlékmű

április 11.

26

Művelődési ház emeleti kisterem

szeptember vagy október

január 22.

április 23.

20

Művelődési ház nagyterem

október 1.

50

Művelődési ház nagyterem

Október 6-i megemlékezés

ünnepek kultúrájának
gondozása, hagyományos
közösségi kulturális
értékek átörökítése

október 6.

30

48-as emlékmű

Október 23-i ünnepség

ünnepek kultúrájának
gondozása, hagyományos
közösségi kulturális
értékek átörökítése

október 21.

hagyományápolás,
kapcsolódás az adventi/
karácsonyi ünnepkörhöz

Falukarácsony

(3)
Egyéb hazai
(2)
állami
Önkormányzati
pályázati
támogatás (állami támogatás
normatíván kívül) (NKA, Csoóri
Alap, egyedi
támogatás..)

(4)
Európai
Uniós
pályázati
támogatás

(5)
Saját
bevétel

(6)
Egyéb
bevételi
forrás
(adomány,
Norvég
Alap…)

0

0

0

Önszerveződő csoport

Önszerveződő csoport
Önszerveződő csoport
Előkészítő, megvalósító
munkacsoport
Előkészítő, megvalósító
munkacsoport

60 000

Előkészítő, megvalósító
munkacsoport

Előkészítő, megvalósító
munkacsoport
150 000

Megbeszélések a
szervezőkkel, próbák,

Előkészítő, megvalósító
munkacsoport

Előkészítő, megvalósító
munkacsoport
Előkészítő, megvalósító
munkacsoport

120 000

Előkészítő, megvalósító
munkacsoport

50

56-os emlékmű

december 17.

100

Művelődési ház nagyterem

12/alkalom

Művelődési ház nagyterem

Megbeszélések a
szervezőkkel
Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport

a kreativitás fejlesztése,
tehetséggondozás

januártól decemberig péntek
délután

MokaSzín Társulat

a kreativitás fejlesztése,
tehetséggondozás

júniustól decemberig csütörtök
este

8/alkalom

Művelődési ház emeleti kisterem

a kreativitás,
kézművesség fejlesztése,
tehetséggondozás

áprilistól decemberig
4-5 alkalom

10/alkalom

Művelődési ház gyermekkönyvtári
helyiség

Mán'art filmklub

kulturális értékek
átörökítése,
értékközvetítés

10 vetítés péntek este

15/alkalom

Művelődési ház emeleti kisterem

Fotóklub

a kreativitás fejlesztése,
tehetséggondozás

áprilistól decemberig
havi 1 alkalom

8/alkalom

Művelődési ház emeleti kisterem

fotóMÁNIA fotópályázat
kiállítása

a kreativitás fejlesztése,
tehetséggondozás,
lokálpatriotizmus
erősítése

március 14.

150

Művelődési ház bejárati rész

Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport

Mán'art művészeti gyermektábor

a kreativitás fejlesztése,
tehetséggondozás,
művészeti nevelés,
személyiségfejlesztés

július 11-15.

55

Művelődési ház

Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport

Országos rajzfilmünnep

kulturális értékek
megőrzése,
bekapcsolódás
országos
eseménysorozatba

november közepe

50

Művelődési ház emeleti kisterem

március 25.

20

Művelődési ház emeleti kisterem

április 29.

100

Művelődési ház nagyterem

A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek
biztosítása

(1)
Állami
normatíva

Önszerveződő csoport

Garabonciás Színjátszó Műhely

Mumus műhely

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti
tevékenység feltételeinek biztosítása

egyetemes értékek
megőrzése,
környezetvédelem
bekapcsolódás országos
eseménysorozatba
kulturális értékek
átörökítése,
értékközvetítés

A közösségi
tevékenységben
részt vevők
tervezett száma
(fő)

50 000

Folyamatos
egyeztetések
Folyamatos
egyeztetések
Folyamatos
egyeztetések
Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport
Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport

60 000

100 000

250 000

50 000

10 000

Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport

50 000

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA

450 000

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Egyéb,
nem
kötelezően
ellátandó
közművelődési
feladat

kulturális értékek
átörökítése,
értékközvetítés
értékközvetítés,
a közösen átélt élmény
értékének felismertetése

Rendezvény/program/projekt 1.

Rendezvény/program/projekt 2.

A fekete kakas című színházi
előadás

Rendezvény/program/projekt 3.

Eifert János fotó workshop és
kiállítás

a kreativitás fejlesztése,
tehetséggondozás

augusztus 13.

40

NándorpusztaÁlomvölgy

Rendezvény/program/projekt 4.

Értékeink - Mányi alkotók
kiállítása

a kreativitás fejlesztése,
tehetséggondozás,
lokálpatriotizmus
erősítése

szeptember 17.

100

Művelődési ház nagyterem

Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport

Rendezvény/program/projekt 5.

Ütős koncert

értékközvetítés,
a közösen átélt élmény
értékének felismertetése

szeptember 17.

80

Művelődési ház nagyterem

Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport

Rendezvény/program/projekt 6.

Ars Sacra Fesztivál előadás

szakrális és kulturális
értékek megőrzése,
bekapcsolódás
országos
eseménysorozatba

szeptember 23.

30

Művelődési ház nagyterem

Rendezvény/program/projekt 7.

értékközvetítés,
60 éves a művelődési ház- ünnepi
a közösen átélt élmény
program
értékének felismertetése

szeptember 24.

100

Művelődési ház nagyterem

Rendezvény/program/projekt 8.

A népmese napja - bábelőadás

szeptember 30.

100

Művelődési ház nagyterem

Rendezvény/program/projekt 9.

Irodalmi est - 100 éve született
Polcz Alaine

november

30

Művelődési ház emeleti kisterem

december 16.

50

Rendezvény/program/projekt 10.

értékközvetítés,
a közösen átélt élmény
értékének felismertetése

kulturális értékek
átörökítése,
értékközvetítés
kulturális értékek
Komolyzenei találkozó és koncert
átörökítése,
- 140 éve született Kodály Zoltán
értékközvetítés

Művelődési ház nagyterem

Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport

400 000

70 000

180 000

100 000

50 000

Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport
Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport
Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport

80 000

70 000

Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport
Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport

Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

50 000

Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport
Előkészítő,
megvalósító
munkacsoport

Bauer Barbara író-olvasó
találkozó

700 000

100 000

650 000
1 450 000

Jóváhagyási záradék
Mány település önkormányzata a Mányi Községi Művelődési Ház közművelődési intézmény
szolgáltatási tervét a 2022. évi munkaterv részeként a ______ számú határoztatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék
A szolgálatási tervet a közművelődési intézmény székehelyén és telephelyén az
előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell
helyezni.

Művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó
felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember
szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember bevonásával valósítja meg.
Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi
tevékenység végzéséhez.
Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.
Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség
számára.
Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek
részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat.
a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az
állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket
vagy szolgáltatásokat szervez;
b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy
szolgáltatásokat szervez;
c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a
generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy
szolgáltatásokat szervez;
d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat,
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét
fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő
programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző
programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi
partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja
a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint

Az egész életre kiterjedő tanulás
feltételeinek biztosítása

h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális
támogatást nyújt.
a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok
megvalósítását;
b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását,
tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;
c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok
megvalósulását,
d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;
e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző
lehetőségeket teremt, valamint
f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő
eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális
örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő
közösségek ezirányú munkáját;
b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak
kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat,
tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;

A hagyományos közösségi kulturális
értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,
támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális
értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,
támogatja azok megvalósítását;
e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket,
szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a
művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével
foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez
kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti
tevékenység feltételeinek biztosítása

A tehetséggondozás és -fejlesztés
feltételeinek biztosítása

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a
versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató
amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok
működését, valamint
b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és
infrastrukturális támogatást nyújt.
a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása,
kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket,
klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő
programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi
gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;
c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív
iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat
szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint
d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú
használatához.

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények
és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.
A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási
tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.
Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében
tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi
tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi
tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi
tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy
tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek
megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.
Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és
szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az
adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.
A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely
szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.
A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben
vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást
követő 15 napon belül.
Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves
munkatervének részét képezi.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Ide tartozik:
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a
különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és
társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel
növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a
nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és
kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az
esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.
082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Ide tartozik:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének,
népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása,
gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
082093    Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Ide tartozik:
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő
közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok,
körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.
082094    Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Ide tartozik:
- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a
digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való
hozzáférés biztosítása.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító
közművelődési közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a
telephelyekre is figyelmmel egy szolgáltatási tervet készít.
A szolgáltatási terv naptári évre készül.
A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a
szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.
A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás
forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.
A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló
dokumentuma.
Közösségi színtér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább
középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület
üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.
A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési
terület érintő előirányzatokkal.
A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál
legalább egy feladatnak szerepelnie kell.
A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási
körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.
Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi
tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a
besorolást.

Tárgy: Kérelem jubileumi rendezvény támogatásához.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

A mányi Pfingstrosen Tánccsoport, a mányi Maaner Eulen Tánccsoport, és a mányi Eber Kapelle kéréssel
fordul Mány Község Önkormányzatához.
A fentnevezett kulturális csoportok ebben az évben ünneplik fennállásuknak kerek évfordulóját (Pfingstrosen
10., Maaner Eulen 20., Eber Kapelle 25), és ez alkalomból, fennállásuk megünneplése céljából jubileumi
rendezvényt tartanak 2022.05.27-29. között a Leimen ház udvarán megépített rendezvénysátorban.
Szeretnénk kérni a képviselőtestületet, hogy a rendezvényünket anyagilag támogatni szíveskedjenek.
A csoportok fennállásuk óta aktívan részt vesznek a falu közösségi, és kulturális életében és a mányi
hagyományok megőrzésében. Eleget tesznek regionális és régión kívüli meghívásoknak, Mány hírnevét
öregbítik belföldi és külföldi fellépéseik során.
A rendezvény programjának összeállításánál a hagyományőrzés és a közösségi célok vezérelték a szervezőket,
a rendezvény nyilvános, reméljük a falu minél több lakosát sikerül megszólítani a változatos műsorokkal. Az
első nap péntek esti programjában szerepel a korábban felállított májusfa kitáncolása, mely zenés esttel zárul.
Szombaton késő délutántól a jubileumi rendezvény keretében fellépnek a jubiláló csoportok, valamint
meghívott vendégeik. A napot bállal zárjuk.
Vasárnap a mise után folytatódnak a programok, közös, zeneszóval kísért ebédre várjuk az érdeklődőket, majd
a kora délutáni órákban az utánpótlásra helyezzük a hangsúlyt és az iskola tanulói készülnek dalos, zenés,
táncos műsorral.
Ahhoz, hogy a programok terveink szerint, és az általunk megálmodott színvonalon megvalósulhassanak,
kérjük az önkormányzat támogatását.
A rendezvény megvalósításához pályázatot nyújtottunk be a Miniszterelnökséghez, melyen annyi támogatást
nyertünk el, mely a sátor bérlésére elegendő. A költségekhez a csoportok is hozzájárulnak, valamint a Mányi
Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Mányi Svábok egyesülete és a Hársfadombi Általános Iskola is
támogatja. A rendezvény várható összes költsége 2.250.00 Ft.
Az önkormányzattól igényelt összeg: 600.000.-Ft
Kérjük, hogy beadványunkat megtárgyalni és lehetőségekhez mérten támogatni szíveskedjenek.

Mány, 2022-03-28

Mihályi György

Szabó Julianna

Pintér Róbert

Maaner Eulen

Pfingstrosen

Eber kapelle

