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66/2021. V. 26. számú Ké viselo-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatmak Polgánnestere a veszélyhelyzet kihirdetésérol és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépésérol 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 Képviselö-testületének 106/2019. (VI. 18.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítom:

"Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a Magyar Agrár-, Elelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara Budapest megyeí elnÖksége (továbbiakban: helyi foldbizottságként eljáró szerv) által
kiadottNakNy 101. azonosító számú, PEO 1-03257-8/2019 iktatószámú, 2019. május 21-énkelt, LangMiklós,
2336 Dunavarsány Petofi Itp. 7. szám alatti lakos (a továbbiakban: Eladó) és Winkler Tamás valamint Winkler
Adám 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 teriiletű, 10 AK értékű ingatlanra 2018.
október hónap 20. napján megkötött adásvételi szerzodéssel (a továbbiakban: Szerzödés) - kapcsolatosan
kiadott állásfoglalását (a továbbiakban: Allásfoglalás) az alábbiak szerint változtatja meg:

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi Törvény) 24. §
(2)bekezdésbenfoglaltakatmegvizsgálva, GayerhoszIboIya2335Taksony, Szegfűu. 15. szám alatti lakossal,
mint szerzo féllel nem támogatja a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerzödés jóváhagyását.

A képviselő-testület döntése ellen önállójogorvoslatnak nincs helye, a döntés ellenijogorvoslatijog a fenti
ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal által meghozott határozat, ellen igénybevehető jogorvoslat keretében
gyakorolható.

Eljárási költség az eljárás során nem meriilt fel.

DTOOKOLÁS

Lang Miklós, 2336 Dunavarsány Petöfi Itp. 7. szám alatti lakos (a továbbiakban: Eladó) a Dunavarsányi Közös
Onkormányzati Hivatal Jegyzöjénél, mint termöfoldre megkötött szerződések 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 alattí lakosok
(a továbbiakban: Vevök) által a Dunavarsány 0103/5 hrsz. -ú, legelö művelési ágú, 1 ha 0107 nm területű, 10
AK értékű ingatlanra, 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 nyújtotta be.

Fent leírtakról a hatóság 2019. január 3-án kelt levelében értesitette a Pest Megyei Kormányhivatal Pöldhivatali
Osztályát, mint mezőgazdasági igazgatási szervet. A hatóság az iratjegyzék mellé benyújtotta 2019. január 14-
én Vevök földmüves nyilvántartásba vételéröl szóló határozatokat, valamint Eladó nyilatkozatát arról, hogy
amennyiben "bárki elővásárlási jogával élve bejelenti igényét az ingatlanra", úgy Vevoket jelölik meg az
adásvételre az elővásárlói nyilatkozatottevőjogosultakkal szemben.

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya a Szerződést megküldte a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara részére, amely "Nak Ny 101" azonosító számú, 'PEOl-03257-8/2019" iktatószámú, 2019. majus 21-
én kelt, a hatóságnál 2019. május 24-én iktatott állásfoglalásában (a továbbiakban: Allásfoglalás) tájékoztatta
a hatóságot arról, hogy Gayerhosz Ibolya ingatlanszerzését támogatja. A támogatás indoka: "nem állapítható
meg olyan tény és köriilmény, amely ellentétes lenne a Földforgalmi Törvény 23/A. § (1) bekezdésében
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foglaltakkal, melyre tekintettel az értékelt személy tulajdonszerzése megfelel a Földforgalmi Törvényben
foglalt általános agrárpolitikai és foldbirtok-politikai érdekeknek. A szerződés értékelt féllel való létrejötte
megfelel a helyi gazdálkodó közösség érdekeinek érvényesítésére vonatkozó általános agrárpolitikai és
foldbirtok-politikai érdekeknek (... ) az életvitelszerűen helybenlakó és gazdálkodó foldmüvesek segitésére
vonatkozó általános agrárpolitikai és földbirtok-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 temielési és szolgáltatási
munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás várhatóan tovább bövül.

Az Állásfoglalás Eladó, Vevök, valamint Gayerhosz Ibolya részére 2019. május 27-én megküldésre keriilt
azzal a tajékoztatással, hogy az állásfoglalással szembenjelen értesítés kézhezvételétöl 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
kívánnak folytatni. Fiatal gazda pályázattal kapcsolatosan ötéves kötelezettségvállalásuk van, amelyhez
elengedhetetlemil szükséges külterületi telephely, miután belteriileti lakhelyük az önkormányzati
településfejlesztési szerkezeti tervben ME besorolású, amelyre építési engedély sem adható ki. Vevök
születésük óta Dunavarsányban élne, dolgoznak, itt foglalkoznak életvitelszerüen mezögazdasággal,
főállásban fiatal gazdák, állattartók, ez a hivatásuk. A kifogásban Vevők továbbá lenyilatkozzák, hogy az
ügyben érintett ingatlanra haszonbérleti szerzodést kötöttek Eladóval, melynek foldhivatali bejegyzése
folyamatban van. A foldet jelenleg is Vevők használják, az elöző haszonbérlő lemondott a haszonbérleti
jogáról. Alláspontjuk szerint az Allásfoglalás minden pontja igaz rájuk, ugyanakkor Gayerhosz Ibolyára nem
teljesül a mezö- és erdőgazdasági í51dek 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 segftésére, és

f) a mezögazdaságban a generációváltás elösegítésére

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 megerositik, hogy Száger Gyulával az értékesités előtti
napon Eladó a haszonbérleti szerződést megszűntette, és azóta Vevok művelik a foldet. A haszonbérieti
szerzödés megszűntetését "Lemondás elővásárlási 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 bizonyi'tó erejű magánokiratban
kiállitott okmánnyal igazolták Vevők. Vevök benyújtották továbbá Száger Gyula halotti anyakönyvi
bizonyítványát négy másolati példányban.

A mezö- és erdőgazdasági foldek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel (a továbbiakban:
Földforgalmi törvény) összefdggö egyes rendelkezésekröl és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.
törvény (a továbbiakban: Féh'.) Eladó kérelmének benyújtásának időpontjában (2018. október 24. ) hatályos
szabályozása szerint a Nemzeti Agrárkamara állásfoglalásával szembeni kifogás a települési önkormányzat
képviselő-testületénél terjeszthetö be. A kifogást ajegyzőhöz kell benyújtani. A kifogás benyújtásáról és annak
időpontjáról a jegyzö haladéktalanul értesiti a mezögazdasági igazgatási szervet. "A képviselö-testűlet
megváltoztatja a fcifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény alábbi, 23-25. §-
a megsértésével keriilt sor, egyébként a kifogást elutasftja :

A Földforgalmi törvény Eladó kérelmének benyújtásának idöpontjában hatályos 23. §-a vonatkozó
rendelkezései szerint "A mezőgazdasági igazgatási szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött okiratok
közül az adásvételi szerzödést és az elfogadó jognyilatkozatokat elöször - kizárólag azok tartalma és alaki
kellékei alapján - az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelöség szempontjából vizsgálja
meg, illetve ellenörzi. A mezőgazdasági igazgatási szerv az okiratok beérkezésétöl számított 15 napon belül
döntést hoz az adás-vételi szerzödés jóváhagyásának a megtagadásáról, ha megállapítja, hogy



a) az adásvételi szerzödés ajogszabályi előírások megsértése miatt létre nemjött szerződésnek, vagy semmis
szerzödésnek minösül,

b) az adásvételi szerződés nem tartalmazza a vevönek a Földforgalmi Törvény 13-15. §-ban előírt tartalmú
nyilatkozatait, vagy azok önállóan, a 13-15. §-ban előírt alakszerűségi elöírásoknak megfelelöen nem kerültek
csatolásra.

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

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

A Földforgalmi Törvény Eladó kérelmének benyújtásának idöpontjában hatályos 14. § (2) bekezdése alapján
"a tulajdonszerzésijogosultság további feltétele, hogy a szerzö féllel szemben a szerzést megelözo 5 éven belül
nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányulójogügyletet kötött."

A Földforgalmi Törvény EIadó kérelmének benyújtásának idöpontjában hatályos 15. §-a szerint "apályakezdö
gazdálkodónak a 13. és 14. §-ban meghatározottakon túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy

a) a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a fold helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként
életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a fold helye szerinti
településen mezogazdasági üzemközpontot létesít, és

b) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illeh'e kiegészítő tevékenységet folytat.

A Földforgaüni Törvény Eladó kérelmének benyújtásának időpontjában hatályos 24. § (2) bekezdése szerint
"a helyi foldbizottság - a mezögazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétöl számított -15 napon
belűl adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához
szükséges állásfoglalását. A helyi földbizottság az adásvételi szerzödést a köztudomású tények és legjobb
ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli:

a) az adásvételi szerződés alkalmas-e atulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;

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 liatályba;

c) az adásvételi szerződés jóváhagyása esetén az adásvételi szerződés szerinti vevő

ca) alkalmas-e az adásvételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások
teljesítésére,

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 fíild forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elövásárlásra
jogosultat tartott távol az elövásáriásijogának 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
foldbirtok-politikai érdekeknek (... ) az életvitelszerüen helybenlakó és gazdálkodó foldművesek segítésére
vonatkozó általános agrárpolitikai és füldbirtok-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."

A jelenlegí agrárpolitikai és íÖldbÍrtok-politikai érdekek a családÍ üzemeket, családi vállalkozásokat, a
generációváltást helyezik előtérbe, ezt emeli ki az Uj Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia terv is. Az
elővásárlói nyilatkozatból kitűnően Gayerhosz Ibolya 1968-ban szűletett, 2019-ben 51 éves, jelenleg 53 éves
taksonyi lakos. Vevők - Winkler Tamás valamint Winkler Adám Lajos - 34, illetve 31 évesek.

A tudományjelenlegi állása szerint 50 éves kor köriil, vagy afolött vállalt gyermek ritka adománynak számít,
hiszen a legtöbb nő ilyenkor már érzi a menopauza elöjeleit, esetleg meg is szűnt a peteérése. Ennél fogva nem
életszerű feltételezés, hogy az 50-es éveiben lévö Gayerhosz Ibolya foldszerzése jobban támogatja "az
életvitelszeruen helybenlakó és gazdálkodó foldművesek segftésére vonatkozó általános agrárpolitikai és
iBldbirtok-politikai érdekeket (... ) a falvak népességmegtartő képességének megújulását, a helyi népesség
korösszetételének javulását, a generációváltás elősegítését, mint a két harmincas éveik elején járó vevő
foldszerzése.

2021. május 25-én a hatóság részére Wmkler Tamás megküldte Gayerhosz Ibolya lakhelyeként feltüntetett
Taksony, Szegfű utca 15. szám alatti ingatlan a TAKARNET rendszerből 2019. 10.22-én lekért nem hiteles
tulajdoni lap - szemle másolatát, melyből kitünően 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
vállaltak a pályázatokkal 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. (I. 29. )Korm. rendelet 1. §-árajelenhatározatrendelkezörésze
szerint döntöttem.
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Dunavarsány, 2021. május 26.
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