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ELÖTERJESZTÉS

Hiv. szám: DV/3095-3/2021. Tárgy: Javaslat a 106/2019. (VI. 18. ) számú Képviselő-
testületi határozat kíegészítésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Lang Miklós, 2336 Dunavarsány Petöfí Itp. 7. szám alatti lakos (a továbbiakban: Eladó) a
Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal JegyzöjénéL, mint tennöföldre megkötött szerzödések
hirdetményezésére jogszabály által kijelölt hatóságnál (a továbbiakban: hatóság) 2018. október hónap 24.
napján iktatott kérelmére az EIadó és Winkler Tamás, valamint Winkler Adám Lajos 2336 Dunavarsány,
Bartók Béla u. 35. szám alatti lakosok (a továbbíakban: Vevök) által a Dunavarsány 0103/5 hrsz. -ú, legelö
müvelési ágú, 1 ha 0107 nm területü, 10 AK értékű ingatlanra, 2018. október hónap 20. napján megkötött
adásvételi szerződést egy eredeti, anonimizált példányban 2018. október hónap 31. napjától 2019. január
hónap 3. napjáig hirdetményezte. A kifüggesztés alatti időben egy elővásárlói nyilatkozat érkezett, amely
átvételre keriilt 2018. december 3-án. A nyilatkozatot Gayerhosz Ibolya, 2335 Taksony, Szegfű u. 15. szám
alatti lakos nyújtotta be.

Fent leírtakról a hatóság 2019. január 3-án kelt levelében értesítette a Pest Megyei Konnányhivatal
Földhivatali Osztályát, mint mezögazdasági igazgatási szervet. A hatóság az Íratjegyzék mellé benyújtotta
2019. január 14-én Vevők foldműves nyilvántartásba vételéről szóló határozatokat, valamint Eladó
nyilatkozatát arról, hogy amennyiben "bárki elővásárlási jogával élve bejelenti igényét az ingatlanra", úgy
Vevöketjelölik meg az adásvételre az elövásárlói nyílatkozatot tevöjogosultakkal szemben.

A Pest Megyei K.ormányhivatal Földhivatali Osztálya a Szerződést megküldte a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara részére, amely "Nak Ny 101'" azonosító számú, TEOl-03257-8/2019" iktatószámú,
2019. majus 21-én kelt, a hatóságnál 2019. majus 24-én iktatott állásfoglalásában (a továbbiakban:
Allásfoglalás) tajékoztatta a hatóságot arról, hogy Gayerhosz Ibolya ingatlanszerzését támogatja. A
támogatás indoka: "nem állapítható meg olyan tény és körülmény, amely ellentétes lerme a Földforgalmi
Törvény 23/A. § (1) bekezdésében foglaltakkal, melyre tekintettel az értékelt személy tulajdonszerzése
megfelel a Földforgalmi Törvényben foglalt általános agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekeknek. A
szerzödés értékelt féllel való létrejötte megfelel a helyi gazdálkodó közösség érdekeinek érvényesítésére
vonatkozó általános agrárpolitikai és foldbirtok-politikai érdekeknek (... ) az életvitelszerűen helybenlakó és
gazdálkodó foldművesek segitésére vonatkozó általános agrárpolitikai és foldbirtok-politikai érdekeknek
(... ) a falvak népességmegtartó képességének megújulására, a lakosság városba áramlásának mérséklésére és
ezáltal a helyi népesség korösszetételének javulására szolgáló törekvéseknek. Altala a saját közvetlen
termelési és szolgáltatási munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás várhatóan tovább bövül."

Az Állásfoglalás Eladó, Vevök, valamint Gayerhosz Ibolya részére 2019. május 27-én megküldésre
került azzal a tájékoztatással, hogy az állásfoglalással szemben jelen értesítés kézhezvételétől számított 5
napon belül jogosult kifogást benyújtani a hatóságnál. Az értesítést nevezettek 2019. május 30-án és majus
31-énátvették.

Vevök az Allásfoglalás ellen a hatósághoz 2019. június 3-án kifogást nyújtottak be. A kifogásban
döadták, hogy a megvásárolni szándékozott mgatlanon állattenyésztést és az állatok részére
takarmánytermelést kívánnak folytatni. Fiatal gazda pályázattal kapcsolatosan ötéves kötelezettségvállalásuk
van, amelyhez elengedhetetlenül szükséges kűlterületi telephely, miután belteriileti lakhelyük az
önkormányzati településfejlesztési szerkezeti tervben ME besorolású, amelyre építési engedély sem adható

szanyik
Kiemelés

szanyik
Kiemelés

szanyik
Kiemelés



ki. Vevök születésük óta Dunavarsányban élnek, dolgoznak, itt foglalkoznak életvitelszerűen
mezőgazdasággal, föállásban fiatal gazdák, állattartók, ez a hivatásuk. A kifogásban Vevők továbbá
lenyilatkozzák, hogy az ügyben érintett ingatlanra haszonbérieti szerződést kötöttek Eladóval, melynek
földhivatali bejegyzése folyamatban van. A földet jelenleg is Vevök használják, az előző haszonbérlő
lemondott a haszonbérleti jogáról. Alláspontjuk szerint az Allásfoglalás minden pontja igaz rajuk,
ugyanakkor Gayerhosz Ibolyára nem teljesülnek a mező- és erdögazdasági földek forgalmáról szóló 2013.
évi CXXII. törvény 23/A. § d; e és fpontjai, tehát Gayerhosz Ibolya tulajdonszerzése nem felel meg
" d) a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítésére,
e) az életvitelszerűen helyben lakó és gazdálkodó foldművesek segítésére, és
f) a mezőgazdaságban a generációváltás elösegítésére
vonatkozó általános agrárpolitikai és íoldbirtok-politikai érdekeknek."

Vevők a kifogás mellékleteként az alábbi iratokat nyújtották be: 2019. június 3-án kelt, "Ingatlan
adásvételi szerződés kiegészítése" elnevezésii iratot (3 eredeti és egy biztonsági példányban) melyben Eladó
valamint Felek megerösítik, hogy Száger Gyulával az értékesités elötti napon Eladó a haszonbérleti
szerzödést megszűntette, és azóta Vevök művelik a földet. A haszonbérleti szerzödés megszűntetését
"Lemondás elövásárlási jogról és haszonbérletijogról" elnevezésű, 2019. október 19-én kelt, (a kifogáshoz
egy eredeti példányban és három másolati példányban benyújtott) néhai Száger Gyula, volt 2336
Dunavarsány, Templom u. 7. szám alatti lakos által teljes bizonyító erejű magánokiratban kiállított
okmánnyal igazolták Vevök. Vevök benyújtották továbbá Száger Gyula halotti anyakönyvi bizonyftványát
négy másolati példányban.

A mező- és erdögazdasági foldek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel (a továbbiakban:
Földforgalmi törvény) összefüggő egyes rendelkezésekröl és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.
törvény (a továbbiakban: Fétv. ) Eladó kérelmének benyújtásának idöpontjában (2018. október 24. ) hatályos
szabályozása szerint a Nemzeti Agrárkamara állásfoglalásával szembeni kifogás a települési önkonnányzat
képviselö-testületénél terjeszthető be. A kifogást a jegyzőhöz kell benyújtani. A kifogás benyujtásáról és
annak időpontjáról ajegyzö haladéktalanul értesíti a mezögazdasági igazgatási szervet. "A képviselő-testület
megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény alábbi, 23-25.
i-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja":

A Földforgalmi törvény Eladó kérelmének benyújtásának időpontjában hatályos 23. §-a vonatkozó
rendelkezései szerint "A mezőgazdasági igazgatási szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött okiratok
közül az adásvételi szerzödést és az elfogadó jognyilatkozatokat először - kizárólag azok tartalma és alaki
kellékei alapján - az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelöség szempontjából vizsgálja
meg, illeh'e ellenörzi. A mezögazdasági igazgatási szerv az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül
döntést hoz az adás-vételi szerződésjóváhagyásának a megtagadásáról, ha megállapítja, hogy
a) az adásvételi szerződés ajogszabályi elöírások megsértése miatt létre nemjött szerzödésnek, vagy semmis
szerzödésnek minösül,
b) az adásvételi szerzodés nem tartalmazza a vevőnek a Földforgalmi Törvény 13-15. §-ban elöírt tartalmú
nyilatkozatait, vagy azok önállóan, a 13-15. §-ban elöírt alakszerűségi elöirásoknak megfelelöen nem
kerültek csatolásra.

A Földforgalmi Törvény Eladó kérelmének benyújtásának idopontjában hatályos 13. §-a a Szerződésre
vonatkozó rendelkezései szerint a szerzö fél vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga
használja, és ennek során eleget tesz a foldhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a foldet a
tulajdonszerzés idöpontjától számított 5 évig - a Földforgalmi Törvényben meghatározott esetek kivételével -
más célra nem hasznosítja.

A Földforgalmi Törvény Eladó kérelmének benyújtásának idopontjában hatályos 14. §-a a Szerződésre
vonatkozó rendelkezései szerint a szerző félnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs foldhasználati
díjtartozása.

A Földforgalmi Törvény Eladó kérelmének benyújtásának idöpontjában hatályos 14. § (2) bek. alapján
"a tulajdonszerzési jogosultság további feltétele, hogy a szerző féllel szemben a szerzést megelozö 5 éven
belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányulójogügyletet kötött."
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A Földforgalmi Törvény Eladó kérelmének benyújtásának időpontjában hatályos 15. §-a szerint "a
pályakezdő gazdálkodónak a 13. és 14. §-ban meghatározottakon túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
a) a tulajdonszerzéstöl számított 1 éven belü) a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként
életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a tulajdonszerzéstöl számított 1 éven belül a fold helye szerinti
településen mezögazdasági üzemközpontot létesít, és
b) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészíto tevékenységet folytat.

A Földforgalmi Törvény Eladó kérelmének benyújtásának idöpontjában hatályos 24. § (2) bekezdése
szerint "a helyi földbizottság - a mezogazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől számitott -
15 napon belűl adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás
megadásához szükséges állásfoglalását. A helyi foldbizottság az adás-vételi szerzödést a köztudomású
tények és legjobb ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli:
a) az adás-vételi szerzodés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;
b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog
átruházásában, de az adás-vételi szerzödést csak ajelen eljárás keretében léptetaék egyikük nyilatkozatával,
illetve hannadik személyjognyilatkozatának megtételével hatályba;
c) az adás-vételí szerzödésjóváhagyása esetén az adás-vételi szerzödés szerinti vevö
ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott
kötelezettségvállalásokteljesítésére,
cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövöben az elövásárlási jogát visszaélésszerűen
gyakorolhatja, vagy
cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a fold tulajdonjogát;
d) az ellenérték a fold forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevö elövásárlásra
jogosultat tartott távol az elövásárlásijogának gyakorlásától."

Az Agrárkamara Gayerhosz Ibolya ingatlanszerzését azzal az indokkal támogatta, hogy "nem
állapitható meg olyan tény és körülmény, amely ellentétes lenne a Földforgalmi Törvény 23/A. § (1)
bekezdésében foglaltakkal, melyre tefcintettel az értékelt személy tulajdonszerzése megfelel a Földforgalmi
Törvényben foglalt általános agrárpolitikai és íoldbirtok-politikai érdekeknek. A szerzödés értékelt féllel
való létrejötte megfelel a helyi gazdálkodó közösség érdekeinek érvényesítésére vonatkozó általános
agrárpolitikai és foldbirtok-politikai érdekeknek (... ) az életvitelszerűen helybenlakó és gazdálkodó
foldművesek segitésére vonatkozó általános agrárpolitikai és foldbirtok-politikai érdekeknek (... ) a falvak
népességmegtartó képességének megújulására, a lakosság városba áramlásának mérséklésére és ezáltal a
helyi népesség korösszetételének javulására szolgáló törekvéseknek. Altala a saját közvetlen tennelési és
szolgáltatási munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás várhatóan tovább bővül."

Ajelenlegi agrárpolitikai és foldbirtok-politikai érdekek a családi űzemeket, családi vállalkozásokat, a
generációváltást helyezik elötérbe, ezt emeli ki az Üj Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia terv is. Az
elővásárlói nyilatkozatból kitűnöen Gayerhosz Ibolya 1968-ban született, 2019-ben 51 éves taksonyilakos.
Földszerzése nem szolgálja a helyi népesség korösszetételénekjavulását, sem a generációváltás elősegítését.

Figyelemmel fent leírtakra Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a 106/2019.
(VI. 18.) számú határozatával az Állásfoglalást az alábbiak szerint változtatta meg: "A mezö- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi Törvény) 24. § (2)
bekezdésben foglaltakat megvizsgálva, Gayerhosz Ibolya 2335 Taksony, Szegfű u. 15. szám alatti lakossal,
mint szerző féllel nem támogatja a fold tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződésjóváhagyását."

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Föosztály Földügyi Osztálya az 573. 208-4/2021. sz.,
2021. május 20-án kelt és a hatóság által 2021. május 20-án kézhez vett végzésével felszólította a hatóságot,
hogy küldje meg Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 106/2019. (VI. 18.) számú
határozatának kiegészitését vagy a Képviselö-testület új döntését. A végzés szerint a Pest Megyei
Kormányhivatalnak az ügyben meghozott döntését mind Gayerhosz Ibolya, mind Vevők bíróság elött
megtámadták, és végül a Budapest Kömyéki Törvényszék Pest Megyei Kormányhivatal új eljárásra kötelezte
a Pest Megyei Kormányhivatalt. A megismételt eljáráshoz elengedhetetlen, hogy Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselö-testűlete a 106/2019. (VI. 18. ) számú határozatát részletesebb indokolással
egészítse ki vagy új döntést hozzon.
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2021. május 25-én a hatóság részére Wüikler Tamás megküldte Gayerhosz Ibolya lakhelyeként
feltűntetett Taksony, Szegfű utca 15. szám alatti ingatlan a TAKARNET rendszerböl 2019. 10.22-én lekért
nem hiteles tulajdoni lap - szemle másolatát, melyből kitűnően az ingatlan tulajdonosa 2017-ig volt
Gayerhosz Ibolya, 2017. óta a tulajdonosok Zsolnai Pál és Zsolnai Tímea, továbbá egy nyilatkozatot,
melyben az ingatlan jelenlegi tulajdonosai lenyilatkozzák, hogy Gayerhosz Ibolya 2017. január 6. óta nem
lakik az ingatlanban, az ingatlant kizárólag Zsolnai Pál és Zsolnai Tímea lakja.

A katasztrófavédelemro) és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés első fordulata szerint "veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fovárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja". A veszélyhelyzet kihirdetéséröl és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29. ) Korm. rendelet 1. §-a szerint "a Kormány (...)
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki .

Figyelemmel a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Foosztály Földügyi Osztálya az 573.208-
4/2021. sz., 2021. május 20-án kelt és a hatóság által 2021. majus 20-án kézhez vett végzésére Dunavarsány
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2019. (VI. 18. ) számú határozatának az alábbiak szerinti
módosítását javaslom.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-
testületének 106/2019. (VI. 18. ) számú határozatát az alábbiak szerint módosftom:

"Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Elelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Kamara Budapest megyei elnöksége (továbbiakban: helyi földbizottságként eljáró
szerv) által kiadott Nak Ny 101. azonosító szamú, PEOl-03257-8/2019 iktatószámú, 2019. május 21-én
kelt, Lang Miklós, 2336 Dunavarsány Petőfi Itp. 7. szám alatti lakos (a továbbiakban: Eladó) és
WinMer Tamás valamint Winkler Ádám Lajos 2336 Dunavarsány, Bartók Béla u. 35. szám alatti
lakosok (a továbbiakban: Vevők) által a Dunavarsány 0103/5 hrsz.-ú, legelő művelési ágú, 1 ha 0107
nm területű, 10 AK értékű ingatlanra 2018. október hónap 20. napján megkotött adásvételi
szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) - kapcsolatosan kiadott állásfoglalását (a továbbiakban:
Allásfoglalás) az alábbiak szerint változtatja meg:

A mező- és erdőgazdasági foldek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi Törvény)
24. § (2) bekezdésben foglaltakat megvizsgálva, Gayerhosz Ibolya 2335 Taksony, Szegfű u. 15. szám
alatti lakossal, mint szerző féllel nem támogatja a fold tulajdonjogának átruházásárólszóló szerződés
jováhagyását.

A képviselő-testület döutése ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a döntés elleni jogorvoslati jog a
fenti ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal által meghozott határozat, ellen igénybevehető jogorvoslat
keretében gyakorolható.

Eljárási költség az eljárás során nem merült fel.

INDOKOLÁS

Lang Miklós, 2336 Dunavarsány Petőfi Itp. 7. szám alatti lakos (a továbbiakban: Eladó) a Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzöjénél, mint termőfoldre megkötött szerzödések hirdetményezésére
jogszabály által kijelölt hatóságnál (a továbbiakban: hatóság) 2018. október hónap 24. napján iktatott
kérelmére az Eladó és Winkler Tamás valamint Winkler Adám Lajos 2336 Dunavarsány, Bartók Béla u. 35.
szám alatti lakosok (a továbbiakban: Vevök) által a Dunavarsány 0103/5 hrsz.-ú, legelö művelési ágú, 1 ha
0107 nm teruletü, 10 AK értékii ingatlama, 2018. október hónap 20. napján megkötött adásvételi szerzödést
egy eredeti, anonimizált példányban 2018. október hónap 31. napjától 2019. január hónap 3. napjáig
hirdetményezte. A kifüggesztés alatti idöben egy elövásárlói nyilatkozat érkezett, amely átvételre került
2018. december 3-án. A nyilatkozatot Gayerhosz Ibolya, 2335 Taksony, Szegfű u. 15. szám alatti lakos
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nyújtotta be.

Fent leírtakról a hatóság 2019. január 3-án kelt levelében értesítette a Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Osztályát, mint mezőgazdasági igazgatási szervet. A hatóság az iratjegyzék mellé benyújtotta
2019. január 14-én Vevők foldműves nyilvántartásba vételéről szóló határozatokat, valamint Eladó
nyilatkozatát arról, hogy amennyiben "bárki elövásárlási jogával élve bejelenti igényét az ingatlanra", úgy
Vevoketjelölik meg az adásvételre az elővásárlói nyilatkozatottevöjogosultakkal szemben.

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya a Szerzödést megküldte a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara részére, amely "NakNy 101" azonositó számú, 'PEO 1-03257-8/2019" iktatoszámú, 2019. május 21-
én kelt, a hatóságnál 2019. május 24-én iktatott állásfoglalásában (a továbbiakban: Allásfoglalás) tajékoztatta
a hatóságot arról, hogy Gayerhosz Ibolya ingatlanszerzését támogatja. A tároogatás indoka: "nem állapítható
meg olyan tény és körülmény, amely ellentétes lenne a Földforgalmi Törvény 23/A. § (1) bekezdésében
foglaltakkal, melyre tekintettel az értékelt személy tulajdonszerzése megfelel a Földforgalmi Törvényben
foglalt általános agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekeknek. A szerzödés értékelt féllel való létrejötte
megfelel a helyi gazdálkodó közösség érdekeinek érvényesítésére vonatkozó általános agrárpolitikai és
foldbirtok-politikai érdekeknek (... ) az életvitelszeruen helybenlakó és gazdálkodó foldművesek segítésére
vonatkozó általáaos agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekeknek (... ) a falvak népességmegtartó
képességének megújulására, a lakosság városba áramlasának mérséklésére és ezáltal a helyi népesség
korösszetételének javulására szolgáló törekvéseknek. Általa a saját közvetlen termelési és szolgáltatási
munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás várhatóan tovább bövül."

Az Állásfoglalás Eladó, Vevők, valamint Gayerhosz Ibolya részére 2019. majus 27-én megküldésre keriilt
azzal a tájékoztatással, hogy az állásfoglalással szemben jelen értesítés kézhezvételétől számított 5 napon
belül jogosult kifogást benyújtani a hatóságnál. Az értesítést nevezettek 2019. majus 30-án és május 31-én
átvették.

Vevők az Állásfoglalás ellen a hatósághoz 2019. június 3-án kifogást nyújtottak be. A kifogásban elöadták,
hogy a megvásárolni szándékozott ingatlanon állattenyésztést és az állatok részére takarmánytermelést
kíváimak folytatni. Fiatal gazda pályázattal kapcsolatosan ötéves kötelezettségvállalásuk van, amelyhez
elengedhetetlenül szükséges külterületi telephely, miután belterületi lakhelyük az önkormányzati
településfejlesztési szerkezeti tervben ME besorolású, amelyre építési engedély sem adható ki. Vevők
születésük óta Dunavarsányban élne, dolgoznak, itt foglalkoznak életvitelszerűen mezögazdasággal,
föállásban fiatal gazdák, állattartók, ez a hivatásuk. A kifogásban Vevők továbbá lenyilatkozzák, hogy az
ügyben érintett ingatlanra haszonbérleti szerződést kötöttek Eladóval, melynek földhivatali bejegyzése
folyamatban van. A földet jelenleg is Vevök használják, az előző haszonbérlö lemondott a haszonbérleti
jogáról. Álláspontjuk szerint az Állásfoglalás minden pontja igaz rájuk, ugyanakkor Gayerhosz Ibolyára nem
teljesűl a mező- és erdőgazdasági foldek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 23/A. § d; eés f
pontjai, tehát Gayerhosz Ibolya tulajdonszerzése nem felel meg
" d) a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítésére,
e) az életvitelszeriien helyben lakó és gazdálkodó földművesek segftésére, és
f) a mezőgazdaságban a generációváltás elösegitésére
vonatkozó általános agrárpolitikai és foldbirtok-politikai érdekeknek."

Vevök a kifogás mellékleteként az alábbi iratokat nyújtották be:
2019. június 3-án kelt, "Ingatlan adásvételi szerzödés kiegészítése" elnevezésű iratot (3 eredeti és egy
biztonsági példányban) melyben Eladó valamint Felek megerösítik, hogy Száger Gyulával az értékesítés
előtti napon Eladó a haszonbérleti szerzödést megszűntette, és azóta Vevők művelik a foldet. A haszonbérleti
szerzödés megszűntetését "Lemondás elövásárlási jogról és haszonbérleti jogról" elnevezésű, 2019.október
19-én kelt, (a kifogáshoz egy eredeti példányban és három másolati példányban benyújtott) néhai Száger
Gyula, volt 2336 Dunavarsány, Templom u. 7. szám alatti lakos által teljes bizonyitó erejű magánokiratban
kiállított okmánnyal igazolták Vevök. Vevök benyújtották továbbá Száger Gyula halotti anyakönyvi
bizonyitványát négy másolati példányban.

A mező- és erdögazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel (a továbbiakban:
Földforgalmi törvény) összefüggö egyes rendelkezésekröl és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.
törvény (a továbbiakban: Fétv.) Eladó kérelmének benyújtásának időpontjában (2018. október 24. ) hatályos
szabályozása szerint a Nemzeti Agrárkamara állásfoglalásával szembeni kifogás a települési önkonnányzat
képviselő-testületénél terjeszthetö be. A kifogást a jegyzohöz kell benyújtani. A kifogás benyújtásáról és
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annak időpontjáról ajegyző haladéktalanul értesíti a mezögazdasági igazgatási szervet. "A képvise 6-testület
megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény alábbi, 23-25.
§-a megsértésével kerult sor, egyébként a kifogást elutasítja :

A Földforgalmi törvény Eladó kérelmének benyújtásának idöpontjában hatályos 23 §-a vonatkozó
rendelkezései szerint "A mezögazdasági igazgatási szerv a részérejóváhagyás céljából megküldött okiratok
közül az adásvételi szerzödést és az elfogadú jognyilatkozatokat elöször - kizárólag azok tartalma és alaki
kellékei alapján - az érrónyességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelöség szempontjából vizsgálja
meg, illetve ellenőrzi. A mezőgazdasági igazgatási szerv az okiratok beérkezésétöl számftott 15 napon belül
döiítést hoz az adás-vételi szerzödésjóváhagyásának a megtagadásáról, ha megállapítja, hogy
a) az adásvételi szerzödés ajogszabályi előírások megsértése miatt létre nemjött szerződésnek, vagy semmis
szerzödésnek minősül,
b) az adásvételi szerzödés nem tartalmazza a vevönek a Földforgalmi Törvény 13-15. §-ban elöírt tartalmú
nyilatkozatait, vagy azok önállóan, a 13-15. §-ban elöírt alakszeruségi elöirásoknak megfelelöen nem
kerültek csatolásra.

A Földforgalmi Törvény Eladó kérelmének benyújtásának idöpontjában hatályos 13. §-a a Szerzödésre
vonatkozó rendelkezései szerint a szerző fél vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga
használja, és ennek során eleget tesz a földhasznositási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a íoldet a
tulajdonszerzés idöpontjától számított 5 évig - a Földforgalmi Törvényben meghatározott esetek kivételével -
más célra nem hasznositja.
A Földforgalmi Törvény Eladó kérelmének benyújtásának idöpontjában hatályos 14 §-a a Szerzödesre
vonatkozó rendelkezései szerint a szerzö félnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs földhasználati
dijtartozása.

A Földforgalmi Törvény Eladó kérelmének benyújtásának időpontjában hatályos 14. § (2) bekezdése alapján
"a tulajdonszerzési jogosultság további feltétele, hogy a szerzö féllel szemben a szerzést megelözö 5 éven
belül nem állapitották meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányulójogügyletet kötött.'

A Földforgalmi Törvény Eladó kérelmének benyújtásának idöpontjában hatályos 15 §-a szerint "a
pályakezdoTgazdálkodónak a 13. és 14. §-ban meghatározottakon túl kötelezettséget kell vállalnia Eura, hogy
a) a tulajdonszerzéstöl számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bgelentett lakosként
éÍetvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a tulajdonszerzéstöl számított 1 éven belül a fold helye szerinti
településen mezőgazdasági üzemközpontot létesit, és
b) mező-, erdögazdasági tevékenységet, illetve kiegészitő tevékenységet folytat.

A Földforgalmi Törvény EIadó kérelmének benyújtásának időpontjában hatályos 24 § (2) bekezdése szerint
,a helyi földbizottság - a mezögazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől számított - 15
napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás
megadásához szükséges állásfoglalását. A helyi foldbizottság az adásvételi szerzödést a köztudomású tények
és legjobb ismeretei alapján, különösen a következö szempontok szerint értékeli:
a) az adásvételi szerzödés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkeriilésére;
b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog
átruházásában, de az adásvételi szerződést csak ajelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával,
illetve harmadik személyjognyilatkozatának megtételével hatályba;
c) az adásvételi szerződésjóváhagyása esetén az adásvételi szerzödés szerinti vevö
ca) alkalmas-e az adásvételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott
kötelezettségvállalásokteljesitésére,
cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövöben az elövásárlási jogát visszaélésszerűen
gyakorolhatja, vagy
cc) indokolható gazdasági szükséglet nélldil, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát,
d) az ellenérték a fdld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalmsággal a vevő elövásárlásra
jogosultat tartott távol az elövásárlásijogának gyakorlásától."

Az Agrárkamara Gayerhosz Ibolya ingatlanszerzését azzal az indokkal támogatta hogy "nem állapítható
meg olyan tény és körülmény, amely ellentétes lenne a Földforgalmi Törvény 23/A § (1) bekezdésében
foglaltakkal, melyre tekintettel az értékelt személy tulajdonszerzése megfelel a Földforgalmi Törvényben
foglalt általános agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekeknek. A szerződés értékelt féllel való létrejötte
megfelel a helyi gazdálkodó közösség érdekeinek érvényesítésére vonatkozó általános agrárpolitikai és

6



földbirtok-politikai érdekeknek (... ) az életvitelszerűen helybenlakó és gazdálkodó földművesek segítésére
vonatkozó- általános agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekeknek (... ) a falvak népességmegtartó
képességének megujulasára, a lakosság városba áramlásának mérséklésére és ezáltal a helyi népesség
korösszetételének javulására szolgáló törekvéseknek. Általa a saját közvetlen termelési és szolgáltatási
munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás várhatóan tovább bovül.

A jelenlegi agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekek a családi üzemeket, családi vállalkozásokat, a
generációváltást helyezik előtérbe, ezt emeli ki az Űj Magyarország Vidékfejlesztesi Stratégia tervis. Az
elövásárlói nyilatkozatból kitűnöen Gayerhosz Ibolya 1968-ban. szűletett, 2019-ben 51 éves, jelenleg 53 éves
taksonyi lakos. Vevők - Winkler Tamás valamint Winkler Ádám Lajos - 34, illetve 31 évesek.

A tudományjelenlegi állása szerint 50 éves kor köriil, vagy afolött vállalt gyemiek ritka adománynak számít,
hiszen a legtöbb nö ilyenkor már érzi a menopauza elöjeleit, esetleg meg is szünt a peteérése Enné) fogva
nem életszerii feltételezés, hogy az 50-es éveiben lévő Gayerhosz Ibolya földszerzése jobban támogatja "az
életvitelszerűen helybenlakó és gazdálkodó földművesek segítésére vonatkozó általános agrárpolitikai és
földbirtok-politikai erdekeket (... ) a falvak népességmegtartó képességének megújulását, a helyi népesség
korösszetételének javulását, a generációváltás elősegítését, mint a két hamiincas éveik elején járó vevö
földszerzése.

2021. majus 25-én a hatóság részére Winkler Tamás megküldte Gayerhosz Ibolya lakhelyeként feltűntetett
Taksony, 'Szegfíi utca 15. szam alatti ingatlan a TAKARNET rendszerből 2019 10.22-én lekértnemhiteles
tulajdoni lap - szemle másolatát, melyből kitűnően az ingatlan tulajdonosa 2017-ig volt Gayerhosz Ibolya,
2017. óta a tulajdonosok Zsolnai Pál és Zsolnai Tímea, továbbá egy nyilatkozatot, melyben az ingatlan
jelenlegi tulajdonosai lenyilatkozzák, hogy Gayerhosz Ibolya 2017. január 6. óta nem lakik az ingatlanban,
az ingatlant kizárólag Zsolnai Pál és Zsolnai Tímea lakja.

A fenti nyilatkozat szerint Gayerhosz Ibolya helybenlakása kétséges, ugyanakkor a Vevők dunavarsányi
lakóhelye kétségtelenül megállapítható, a felmenöik is dunavarsányi lakosok, Vevök anyagi kötelezettséget
is vállaÍtak a páfyázatokkal a helybenmaradásra, ezzel kapcsolatosan kétség nem merül fel.

Figyelemmel fent leírtakra, Fétv. Eladó kérelme benyújtásának idöpontjában hatályos 103/A § (2)
bekezdésére, a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés első fordulatára, a veszélyhelyzet kihirdetéséröl és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséröl szóló 27/2021. (1. 29. ) Korm. rendelet 1. §-árajelen határozat rendelkező
része szerint döntöttem.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Csilla igazgatási ügyintézö

Dunavarsány, 2021. majus 26.
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