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bizcmányos

az alálrbiak szerint:
l. Ála*g+tés
1.

Rögzítik a felek, hogy folyamatb*n van a Győr-Pér Repülőtér , fej|esztése, nrelynek keretében
jövőben sor kerül a Repülőtér l=szállási kapacitásának bővítésére.
A bővítés nriatt a Repülőtér jelenlegi területe nem elegendő, a fejl*sztés miatt szükség*ssé
a

1

vált több, jelenIeg niűvelés alatt álló i;rgatlan, illetve ingatlanrész tulajdonjogának
megszerzése, hogy ezen új területekkel kibővülve a l*pülőtér megfeleljen

szükséges nrűszaki, biztonsági és egyéb szempontoknak.

A repülőtér fejlesztés a jeleniegi kifutópálya vcnalában,

i-*ind a Győr

a

fejl*sztéshez

felöli irányban,

rr:ind

Mezőörs irányban szükséges=é teszi újabb rerületel< tul*jd+njogának megszerzését. § vétellel
érintett területek, tert,iletrészel< a következők: Mezőörs íelőli irányban: péli ü34/9 hrsz
{szántÓ), périü3a/lü hrsz, {szántó}, péri034/1]- hrsz, (szérrtói, périü34/12 hrsz, (szánt*}, péri
a34/1,3 hrsz (szántó}, péri054134 {szátói, továbbá a péri 1289 hrsz. {önkarmárryzati út).6yőr
irányában az a|ábbi ingatlanak érintettek a bővítéssel: péri 087/9 {szántó), péri 084/75 hrsz
{szántó), péri084/7 hrsz. (árok), péri087l4 hrsz {mocsárJ, péri aal/n hrsz, út.

Fejlesztéssel érintett

Művelésiág

hrsz.

FejIesztéshez

szükséges terület

Érintett t*riilet éx értéke
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összesen
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szántÉ, l*gelő, út
szá nto
szántó
szá ntó
szá ntó
szá ntó
szá ntó

29.3
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103,7s
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558B

71,37

1ae

1_468

+.Uö

2229
6732

36,2

9 h* 1752 r*3

345"56 AK

15.64

1,5.22

4. A fent

felsorclt ingatlanok n=m teljes egészében,han+*: csai< a nriisza|..i tartaIom áltái
meghatározott reszekben erii-rt=tt*k a bővítesben. A F.]ntos ail=t*k;t a Földmérd es
Térképesz Bt. (9O12-€yőr, Népfőiskola u. a6.} által 2ülű/2aI2, 2O52l2012, es 74*4l?aD.

ü

[^-^

5.
6.

ixunka5zámokon eIkészített változási vázrajzok és te:"ületkimutatások határozzák meg.
Hivatkozott * földhivatal által záradékolt - változási vázrajzok (területkimutatások) jelen
nlegá lla podás e lvá laszthatatla n l*szét képezik.
Ezen változási vázrajzok és terilietkimutatások vonatkozásában a Győli Körzeti Földhivatal
előtt folyamatban van a telekalakítási engedélyek beszerzése.
Fent hivatkozott - fejlesztésh*z szükséges - területek tulajelonjogának megszerzése, tgvábbá
a telekalakítási eljárás eredménveként az alábbi helyrajzi szám alatti ingatlanok k*rülnek a
Bizomá nvos tulaidonába

H*lyraiziszám
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034l34
054/44
034l33
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Terü|et (m2l

Művelésiág
repülőtér
repülőtér

71oo

rep|t|őtér

14ü49

].2966

repülőtél
közforgalom számára n'tegnyitott

ő482
744

magánút

közforgalom számár* megnyitott

250

magánút

7,

7.

08714

8.

O77 /? (háromszög)
Osszesen:

ntocsá r-kivett repülőte
szántó, legelő, út

r

3320

40448
8 ha 5959 m2

A bővítéssel érintett, megszerz*ildő terirletrészek közüi t*bb a Termőföldről szóló 1994. évi
LV, törvény 3. § a) pontja alapján termőföldnek minősijl, Ugyanezen törvény 6. § i1)
bekezdése alapján a termőfoldnek számító ingatlanok tuIajdonjogát belföldi jogi személy
nem szerezheti meg, kivétel az önkgrmányzat.
A felek célja jelen szerződéssel, hogy a reptérbővítésselérintett, fent írt ingatlanokból a fent
hivatkozott zorc/?an, 2052l?012. és 2464l2ot2. munkaszámir változási vázrajzok*n és
területkimuntatásokon rögzített, *lindösszesen S ha 5959 mZ mértékűterület tulajdonjogát

a

Győr-Pér Repülőtér

(ft.,3*r

Község Önkormányzatának, mint bizamányosnak

á

közreműködésével meg§zerezze az aiábbiak szerint:

ll. Bi=ománvi iogviszonv

9.

Pér Község Önkormányzata, mint
reptér
bővítéssel érintett ingatlanrészekre és
bizományos, adásvételi szerződéseket kót a
saját nevében megszerzi a 6. pontban nevesített ingatlanok tulajdonjogát a jelenlegi
tulajdonosoktól. Az Önkormányzat vállalja, hogy a vételi ajánlatokat jelen szerződés
aláírásától számított 10 munkar,:apon belü| megteszi a tulajdonosok felé,
].O, Az érintett területek vonatkozásában az Önkormányzat saját nevében - a telekalakítási
eljárással párhuzamosan kezdeményezle a Győri Körzeti Földhivatal előtt az érintett
területek művelés alóli kivonésár, A közigazgatási eljárások jogerős lezárulta után, a művelés
alól kivoni terüietek tulajdonjcgát az Önkormányzat átruházza a Győr-Per Repiilőter Kft-re,
mint me6bízóra. A Győr-Pér Repülőiér Kft, és az Önkor*,:ányzat között köiendő adásvételi
szerződésben az ingatlanok eladási ára az alábbiak fi5yelembevételével számítandó: az
önkormányzat és a fejlesztéss=] érntett területek tulajdonosai között kötótt adásvéteii
szerződésben meghatározott véteiár, növelve a művelés alól kivonás, továbbá a tulajdonjog
megszerzésénekés átruházásának egyéb járulékos, igazolt költségeivel (pl,: földhivatali
eljárási díj, talajvédelmi terv, szakhatósági díjak stb.), ide nem értve a ],4. pontbán nevesített
A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretei között

{#,

H

a Győr-Pér repülőtér Kft. által közvetlenül fizetett díjakat pl.: ügyvédi munkadíj, földmérő
munkadíja stb.).
11. Pér Község Önkormányzata iájékoztatja a Győr-Pér RepLilőtér Kft-t, hogy nem rendelkezik
saját forrással, melyből a terül*tszerzés, a művelés aió! kivonás és az egyéb kóltségek
fedezhetők, a Győr-Pér Repülőtél Kft, folyanratos anyagi hozzájárulása és a felek fo|yamatos
együttműködése nélkül az ügyl=t nenr kivit*lezhető.
1,2" Az lngatlanok vételára:
Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat az egyes ingatlanokat maximum 1.100 forintos
vételi áron vásárolhatja meg. A teljes terület vételára így legfeljebb {1.100* 85.959 m?}
forint lehet.
94.554.900 Ft, az kilencvennégymillió-ötszázötvennégyezer-kilencszáz
Az lngatlanok fentiek szerinti vételárát a Győr-Pér Repülőtér Kft. a vételi ajánlatok
közzétételéneknapján (ameln,yiben nem egyszerre kerül közzétételre az összes ingal|anra
vonatkozó vételi ajániat, úgy mindig a közzetétellei érintett lngatlanok vételárát) köteles
megfizetni az Önkormányzat 59300230-11024336-00000ü** számú bankszámlájára,
13. A felel< megállapodnak, hogy j*giigylet lebonyolílásáhcz feitét|en szül<séges egyes hatósági
díjakat (ísy pl. fóldvéd,-ln:; j*ruiek, talajvedelmi járadékok, fóldhivataIi igazgatási
szolgáltatásidíjstb.) a felmerrii*=ukei követőel, de esedél<ességüket m*g*iőzően a §yőr-Pér
Repülőtér Kft. az Önkormányzat tájekoztatása alapján - legkésőbb a tájékoztatást l<övető
ötödik munkanapon - az Önkormányzat 12. pont szerinti bankszámlájára fizeti meg.
14. A felek megállapodnak, ho§y jogügylet lebonyolításához feltétlen szükséges egyéb
költségeket, pl. szakértőidíjak, földmérő munkadíja és készkiadása, ügyvédimunkadíja GyőrPér Repülőiér Kft. - a költséget tartalmazó részletes ajánlat ismeretében és annak
elfogadását követően - az adott szolgáliató áital a saját nevére kiáljíiott számla alapján
közvetlenül fizeti meg
]"5. Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen megállapodás megkötését megelőzően, de a jelen
jogügylet érdekébenfelmerült - 1, számú melléklet szerinti - fóldhivatali eljárási, illetve
épíiéshatóságidíjakat a bizományos saját köliségére teljesítette, A vor:atkozó számlákat a
bizo m á nyos tová bbszá rn lázza a

rn

egb ízó részére,

16. Felek tudomással bírnak arrói, hogy jelentős köllseget képez a területek más célú
hasznosítása {művelés alóli kivcrrás} engedélyezésénekeljárási költsége, melynek egyelőre
csak a nagyságrendje ismert. A földhivatal díjszabása alepján a; ll. minőségi osztályba tartozó

szántó ingatlanok esetén AK-nként 76,000 lt a földvédelmi járulék összege, Ez a
megvásárolandó teljes terület vonatkozásában 245.56 A(, így a legmagasabb értékkel

számolva - figyelembe véve, ilog,,l a fejlesztéshez szlikséges szántók l1-1V. *linőségi osztályba
ta rtoznak - 18.662.560 Ft földvédelmi járu lekot jeienthet,
17. A Győr-Pér Repülőtér Kft. kijelenti, hogy mind a területek vételárára, mint a művclés alóli
kivonásra, mind az egyéb járulék*s költsége kre vcnatkcrÉan rendelkezésére áll a ferlezet,
18, Felek megállapodr-:ak, hngv
= €yőr-Pér RepLliőiér iiir az egyes ingatlan-aJá:véte|i
szerződésekből azok megkötesét követően egy-egy más*lati példányra jogosult.
1ll.

A megszerzett ingatlanrészek átadása
19.

1^

Pér Község Önkormányzata kötelezettséget vál|al arra, hogy a 6" pontban n*vesített
ingatlanok vonatkozásában a tulajdonjogának bejegyzésére és a területek műv=lés alóli
kivonására irányuló eljárások jogerős befejezését kóvető iegkésőbb 60 napon belül átadja a
Győr-Pér Reprilőtér Kft. tulajdonába az összes, reptér bővítéssel érintett, fent körülírt
ingatlant. Jelerr nregállapodás a felek k5zött a Ptk.2ü8. § szerirrtiadásvételielőszerződésn*k
minős|ll és szerződéskötési kötel*zeltséget von magávai"
Az ingatlanrészek vételára az alábbitételek összege:
a. az ingatlanrészek megszerzésre fordított legfeljebb 1.100 Ft/m2 vételár,
b. a ].3. és 16. pontokban írt, jelenleg csak becsült költségek,

#)

\^]

21. Az Önkormányzat kótelezi magát, hogy a 1,2-13. és 15. pont szerint a Győr-Pér Repülőtér Kfttől megkapott összeggel köteles pontosan elszámolni a Győl-Pér Repü|őtér Kft. felé.
22,

Pér Község Önkormányzata már most tájékoztatja a Győr-Pér Repülőtér Kft-t, hogy a
beépítetlen ingatlanok értékesítésevonatkozásában az ÁrR törvény alapján az adókötelessé
tételt nem választotta, azonban a vételár ósszegét ÁrR-val kell megnövelni, amennyiben az

ingatlarrokra bármiféle felépítmény{akár kerítés,világító test, egyéb m[iszer, épúlet,stb.)
kerül, így jelen állás szerint az ügylet ÁFA-mentes .
23. A tulajdonjog átruházási szerződés minden költségét a (többek között földhivatali igazgalásiszolgáltatási díj, ügyvédi munkaelij, stb.) a Győr-Pér Repülőtér Kft. viseli,
lV. Bizománvosidíi

24, A bizományosi szerződés alapján * bizományos díjra jog*sult,
25. A bizonrányosi dű 9.63§.O0ü,- Ft + ÁFA, azaz kilencmillió hatszázharminchatezer forint +
általános forga lmi adó.
26. A bizományosi díjból a Győr-Pér Repü|őtér Kft. 6 886 Oü0,- Ft + ÁFA összeget előiegként fizet
meg jelen szerződés aláírásától szánrított 21_ napon belül. Az előlegről az Önkormányzat
szánriáján történt jóváírást köveiően előlegszámlát bocsát ki. A fennmaradó 2J5a.űü0,- Ft +

ÁPn összeget a Győr-Pér Repülőtér Kft. a 6, pont szerinti valamennyi

ingatlan

tulajdonjogának megszerzésétkövetően, a Győr-Pél Repülőtér Kft. tulajdonjogának az utolsó

ingatlan vonatkozásában történt bejegyzésétkóvetően kibocsáiott végszánila alapján,

a

számla beérkeztétől számított 21 napon belül fizeti meg.
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Az Önkormányzat vállalja, hogy saját költségén 2013,02.1s-ig a szükséges ingatlanok
megszerzésével kialakítja a jelen szerződés 3, sz, rnellékletét képező, ?aszl20t2,

munkaszámon elkészítettváltozási vázrajz és területkimutatás szerinti, összesen 517ú m2
alapterü|etű ,,helyi önkorrnányzaii közút" ingatlant a ?ér O34l35 helyrajzi számorr,
28. Figyelemmel arra, hogy a fent l-rivatkozott út kialakítása feltétele a 6. pontban nevesített
területek kialakításának, így megbízó viseli a 034135, hrsz. alatt felvett terület művelés alól
kivonása során felmerüit földvédelmi járulék összegét, azt a ],5. pontban nevesített
földvédelmi járulék összegével együtt átutalja az önkormányzal 1,Z. pontban nevesített
szá m laszá má ra.

yl. Egyéb rendelkezések
29,

A Győr-Pér Repülőtér Kft. képviseletébeneljáró ügyv*:*tő kijelenti, hogy

.|elen szerződés
tervezetét a Kft. taggyűlésévelis;-r,:ertette, a szerzőc]ést a Taggyííléskifejezelt felhatalmazása
alapján írja alá, a 2/201?.11,.15 számú taggyűlési határozat alapján.
30. Az Önkormárryzat képvisel*tében eljáró polgármesttr kijelenti, hogy jelen szerződés
tervezetőt a Képviselő-testülettel isxertette és a Képviselő Testület 3/2013. {'.11,) számú
határozata alapján írja alá.
31. A felek jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására kikötik a pertárgyérték
függvényébena GyőriVárgsi Bíróság, illetve a GyőriTörvényszék kizárólagos il|etékességét,
32. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletétképezik a 2o1,o/2o1,2, 1,4641201,2, és
?052l2an" munkaszámon elkészített változási vázrajzok és területkimutatások, továbbá az
Önkormányzat 3/2O1,3, (1.11.} számú határozatának kiv*nata, valamint a Győr-Pér RepLilőtér
Kft.

2

/ 201,2.1

]".

15 szám ú hatá rozatá na k kivonata.

Kelt: Pér, 20J-3. január 11,
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r-Pér
Megbízó

képviseli:

képviseli:

Herold Ádám polgármester

vadász László és scháffer János
ügyvezetők

sz. melléklet: Pér Község Ör:k*rmányzata által korábban megfizelett költségek számlái
sz. melléklet: 2ü10/2012 niunkaszámon elkészítettváltozásivázrajz és terülelkintutatá§
sz. melléklet: L464l?ü12. n"iunkaszámon elkészítettr,áltozási vázrajz és t*lületkimutatás
sz, melléklet:2052/2012. munkaszá*":on elkészített változásivázrajz és területkimutatás
sz. melléklet: Az Önkormányzat 31201,3. (1.11 .) szánrú határozatának kivonata, valamint
a Győr-Pér Repülőtér

Rft.2/2afi.11.15. számú határozatának kivonata
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sz.

melléklet bizam*nví szerződÉshez
Helvraizí szúm

TáteI megxevezése
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a87l9 (háromszögi
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ü8719 (háromszög)

5,ü00

a8719

80.000

,ü

