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Tiszaeszlár Község Képviselő-testülelének201].július l2-éntartott ülésének
a.) Tárgysorozata

b.) .Iegyzőkönyve
c.) Határozatai: l5- 16
d.) Rendelete: 4-5

6- I0l20I7.

TÁ RGYSOROZAT
Polgármesteri megnyitó, tár gysorozati pont megállapításara j avaslat

1)3633. sz.

útt. _

Tiszaeszlár területrendezés (096 hrsz.)

2) Tiszaeszlár Közsé g Önkorrnány zaíának
helyi adóinak felülvizsgálata

A Magyar Agrár,- és Élelrniszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara Szabolcs * Szatmár - Bereg Megyei elnökségének
ál láskifogása elleni kifogás

3)

Tiszaeszlár, 2017 .július 1 2.

Nagy Tibor
Polgármester
Nagy Tibor
Polgiármester

Nagy Tibor
Polgármester

JEGYZŐrÖNYV
Készült :

T

iszaeszlár Község Képvi selő

Jelen vannak:

-te

stülete 20 I7

.j

úlius 12. -én tartott ülésén

Nugy Tibor polgármester
Aleksza Pál
Csányi Zsolt
Farkas Ferenc
Kuílkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők

Megjelent továbbá: Badicsné Kormos Eva jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Dér LászIőné
Nagy Tibor polgarmester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy 6
képviselőből 6 képviselő megjelent, így azüIéshatározatképes, aú"megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok meg!árgyaIására, melyet a képviselő

- testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadott.
Tárgy: (1.tsp.)

3633. sz

út Tiszaeszlári

területrendezés.

Nagy Tibor polgármester

A Közlekedésfejlesáési Koordinációs Központ megkereste az önkormiányzatot azzal, hogy rendezni
kívánja azon beruházások tulajdonosi, és vagyonkezelői helyzetét, amelyeknél telekalakítási

munkarészekre nincs szükséges, azazműszakilag indokolt, hogy a jelenleg önkormányzati tulajdonban
álló ingatlan teljes terüleíte| az állami tulajdonba kerüljön. A Maryar Közút Nonprofit Zrtberuhánása
kapcsán eflújításra került a3633 számű összekötó út S+SSO-8O+740km közötti szakasza. A felújítás
érintette a Tiszaeszlár 096 hrsz-ú ingatlant. A földhivatali nyilvántartás szerint a 096 hrsz-ú teitilet
tévesen Tiszaesz\ár Község Önkormányzatatulajdonában áll, mert valójában a3633 szíműbekötő út
részétképezi, és a Magyar Közút Nonproíit Zrt. kezelte és kezeli a mai napig. A tulajdonosi viszon
rendezése, illetve a projekt végleges Iezárása miatt szükséges, hogy az ingatlan az önkormányzat
tulajdonából a Magyar Állam tulajdonába kerüljön.

Van

-

e kérdés,hozzászőIás?

Megkérem a képviselő - testület tagjait, kézfelemeléssel szavazzanak. Megállapítom, hogy
Tiszaeszlát Községi Önkormanyzat Képviselő - testülete az előterjes ztést Áegíargyalta és 7
i gen e gyhan gű szav azattal az alabbi hatéro zatot hozta
Tiszaeszlár KÖzség Önkormányzat kópvi§elő
batározata:

- testületének15 t20l7(VII.12.) KT.

számú

A Képviselő - testület:
Elhatározza, hogy hozzájárul alÁoz, hogy a 096 hrsz-ú ingatlan az önkormányzat
tulajdonából a Magyar Áttam tulajdonába kerüljön.

Tárgy: (2.tsp.) Tiszaeszlár Közsée Önkormánvzat helyi adóinak felülvizsgálata
Nagy Tibor polgármester

A helyi

önkormányzat adőrtatási tevékenységéta helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti. Az önkormányzat
rendelettel az illetékességitertiletén helyi adókat vezethet be. Az önkormányzati adőrendelet
alkotásakor azt a mődszert kell alkalmazni, hogy az önkormányzati adórendelet klzarőlag
csak azokat a rendelkezéseket tartalmazza. amelyek a meghatiározott adónem bevezetéséhez
elengedhetetlenül szükségesek. A helyi rendeletek évenkéntifelülvizsgálata, esetleges
módosítása szükséges. Az önkorményzat adó megállapítási jogaanaterjed ki, hogy az 5. §ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adókat
hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptátri éven belül
nem súlyosbíthatja az adőalanyok adóterheit.

A

helyi adórendeletek módosításainak tervezete"elkészült, kérem szavazzuttk a rendeletek

megalkotásának szi,iksé gességének elfo gadásáról

Van - e kérdés,hozzásző|ás?

Megkérem a képviselő - testület tagjait, kézfelemeléssel szavazzanak, Megállapítom, hogy
Tiszaeszlár Községi Önkormányzat Képviselő - testülete az előterjesztést megtárgyalta és 7
igenegyhangúszavazattalazalábbi|,ntátozatothozta
Tiszaeszlár Község Önkormányzat képviselő - testületének l6l2017(VII.12.) KT. számú
batározata:.

A Képviselő - testület:

-

elhatarozza, hogy a jelenleg hatályos helyi adókról szóló rendeletében szereplő helyi
adók évi mértékétváltoztatja; új települési adót pedig nem vezet be.

Az

előterjesáés mellékletekéntmegküldtük

a helyi adókról szóló

rendelettervezeteket,

melyekről szav aznunk sztiksé ge s.

Megkérem a képviselő - testület tagjait, kézfelemeléssel szavazzanak. Megállapítom, hogy
Tiszaeszlár Községi Önkormányzat Képviselő - testülete az előterjesaést megáigyalta ési

igen egyhangű szavazattal az a|ábbi rendeleteket alkotta:

Tiszaeszlár Község Onkormányzata Képviselő-testületének 4t2017 . (WI. 12.)
Önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adó megállapításáról
Tiszaeszlátr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adóról szőlő 1990. évi C.
törvény 1.§ (1) bekezdésébenfoglalt felhatalmazás alapján, az Alaptöwény 32. cikk (l)
bekezdés h) pontjában, valamint Magyaroszág helyi <inkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározotl feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.§

(1)
(2)

Általános rendelkezések
Tiszaeszlár Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete illetékességiterületén helyi
íparűzésiadőt v ezet be határ ozatlan időre.
A rendelet hatályaTiszaeszléx község közígazgatási területére terjed ki.
2.§

Az adő mértéke

(1) Álandó jelleggel végzettíparűzésitevékenységesetén azadő évi mértéke:

-

azadóalap 2oÁ-a,
(2) Ideiglenes jelleggel végzett ipanizési tevékenység esetén az adő mértéke naptari
naponként:

-

1.500 forint.

3.§

-

zárő rendelkezések
rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adőzás rendjéről szóló többször
módosított 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló többször módosított 1990.
évi C. törvény rendelkezései az iranyadóak.
(2) Ezen rendelet 2018. jartuár 1. napján lép hatályba.
(3) Ezzel egyidejűleg hatályát vesái Tiszaeszlér Község Önkormanyzaía Képviselőtestületének aziparuzési adóról szőIő 8l20l0. (XI.25.) önkormányzati rendelete.
(1)

E

Tiszaeszlár Község Önkormán yzata Képviselő-testületének 5t2017 . (V[. 12.)
önkormányzatirendelete a magánszemélyek kommunális adójának megállapításáról
Tiszaeszlát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adóról szőlő 1990. évi C.
törvény 1.§ (1) bekezdésébenfoglalt felhatalmazás alaplán az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatálrozott feladatkörében eljáwa a következőket rendeli el:
1.§

(3)
(4)

Általános rendelkezések
Tiszaeszlár Község Önkormanyzata Képviselő-testülete illetékességiteruletén
mag áns zemélye k ko mmunáli s adót

v

ezet

b

e határ o zatlan i dőre.

A rendelet hatályaTiszaeszlár község kőzigazgatási területére terjed ki.
2.§

Az adó mértéke
.
Azadő mértékeadótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként : 10.500 Ftlév.
3.§

Adómentesség
(1) Mentes a lakással azonos helyrajzi számon lévő nem lakás céljara szolgálő építmény.
(2) Mentes a lakással azonos helyrajzi számon lévő beépítetlenftldterület.
4.§

Adókedvezmény

(I) Az éves adőftzetési kötelezeítség tekintetében 40 Yo-os adókedvezményre jogosult az a
magánszemély, aki a 70, életévétbetöltöfre, a 70. életévbetöltését követő év első
napjától.

(2)

Az

adóalany a kedvezmény megállapítására kérelmet nyújt be az önkormányzati

adóhatósághoz.

5.§

zárő rend,elkezések

(4) Ez a rendelet 2018. jartuár 1. napjan lép hatályba.
(5) A kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
(6) E rendelet hatálybalépésévelegyidejűleg hatáIyát veszti a magánszemélyek és
vállalkozók adőjárőI szőlő 312004. (IL19.) önkormányzati rendelet.

szabolcs

-

ntelmi
szatmár - Beree megyei elnök§éeének állásfoglalása elleni kifoeás

Naw Tibor polgármester
A napirendi pont meg!érgyalásárazárt ülésen van

lehetőség.

Van - e még valakinek kérdése?

A

napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés,hozzászőIás nem hangzott el, Nagy Tibor
polgármester megállapítja, hogy mindvégig futározatképes volt, azt bezáqa. a továbbiakban

zártúléstrendelel.
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Badicsné Kormós Eva
jegyző
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község Ön ko rm ány zat képvis elő-testületének
201,7 . július 12.-ei ülésére

Tárgy : Helyi adók felülv izsgá|atáről előterj esztés

A

adőztatási tevékenységéta helyr adókrőI szőIő 1990. éi C. törvény
megalkotott helyi rendelet alapján végezheti.
adőzás e|járási kétdéseitaz adőzás rendjétől szőIó tőwéty (továbbiakban: Att.)

helyr önkormányzat

(továbbiakban:

Az

Hw.)

alapján és keretei között

szabá|yozza

A Htv.

feltratalmazása és tendelkezési szednt a teleprilési önkotmáflyz^t íendelettel az
illetékességi teriiletén helyi adókat vezethet be. Az önkormányz^t teh^t jogosult, de nem
köteles helyi adót működtetni. Amennyiben az önkotmányzat az adőztatás mellett dőttt, azaz
éI azzal a tőwényes i,ogával, hogy helyi adónemet vezet be, akkor önkotmányzati tendeletet,
azaz 1ogszabáIyt alkot. Az önkormányzaú adőrcndelet alkotásakot azt módszert kell
^
akaknaztú, hogy az önkormányzai adőrcndelet kjzárólag csak azokat a rendelkezéseket
tartalmazza, amelyek a meghatátozott adőí7em bevezetéséhez elengedhetetleniil sziikségesek.
Ennek megfelelően a rendeletnek elégségestartalrnaztia az adott adónem bevezetésétőIvalő
döntést, az adő mértékétvalamint a tendelet haáIybalépésének napját, Amennyiben az
önkormányzat a töryényi kedvezményeket, mentességeket önkormányzai kedvezményekkel,
mentességekkel kívánla bővíteni, akkot értelemszerűen enőI ts az adótendeletben kell
rendelkezni
Természetesen a magasabb szintű jogszabáIy tendelkezései akkot is érényesek, ha azt az
alacsonyabb szintű jogszabá|y (önkormányzai rendelet) nem veszi át és nem isméü meg.

Telepiilésünkön a helyi adóktő| az alábbi önkotmányzati rendelet rendelkezik:
- a magánszemélyek és vállakozők kommunáüs adőjfuőI szőIő 3/2004. (II.19.)
önkormányzati rendelet
- az tparőzésí adőóI szőIő 8/2010. EI.25.) önkotmányzati tendelet.
Tíszaeszlát községben bevezetett adónemek és adóméttékek:
-í. Helyi

ípattízésiadő

Á[andó jelleggel végzetííparőzésitevékenységesetén az adő évi mértékeaz adőalap 7,5

2. Magánszernély kommunális adó j a

Az

adő méttékeadőtárgyanként illetve lakásbérleti jogonként évi 8.500.-Ft.

o/o-a.

A h.ly, rendeletek évenkéntifelülvizsgálata,
szabáIy

ok

alapján lehetséges

esetleges módosítása

a

következő

:

Magyatorczág gazdasági stabilitásárőI szőIő 2011. évi CXCIV. törvény 32.§_a szednt
adókötelezettséget megállapító, az adőalanyok körét bővítő, az adő méttékétnöveló,
illetve kedvezményt, mentességet megszintető jogszabáIy kihirdetése és hatalyba lépése

legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezen tendelkezés az önkotmányzai
adótendeletekre is vonatkozik, ami azt jelenlj' hogy valameIy adőév janwát 1, napján
hatáIyba léptetni szándékoző új adónemet bevezető vagy a hatáIyos szabáIyozást (p1.:
adómétték tekintetében) módosító adótendelet legkotábban a kihitdetést követő 31.

között

nap on lép tethető hatáIyb a.

A

poltlában meghatátozott adótethek évkőzi
1anuár l-jei hatálybalépés a Hw. 6. §
")
sűyosbításának tiJaknához kapcsolódik: ,y{,z önkormányzat adő megállapítási ioga atta
te{ed ki, hogy az S.§-ban meghatátozott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a mát
bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonbafl az évkőzi módosítás
fiaptáti éven beliil nem súlyosbítha§a az adőalanyok adóterheit "

A

jogszabáIyheIy alapján, a.z adórendele t év közbeni módosítása éven belül nem
sűyosbíthatja az adóalanyok adótetheit, tehát az ilyen rendeletmódosítások csak na;ptád
éven túl, azaz íj ér,,vel januát 1.végezhetők el. Tekintettel ana,hogy a törvény kifejezetten
a módosítástól szól, az űj adő bevezetésé te ez. a tilalom nem vonatkozik, ezétt a 2011, . éw
CXCIV. törvény szerinti 30 nap az irányadő.
A súlyosbítási tilalom vonatkozik azonban
az esetíe, ha a módosítás a meglévő
^Lta
mentességek, kedvezmények körének szűkítésére,megszüntetésérc tánywl.

Tájékoztatom a T. I{épr-iselő-tesületet arról, hogv

I(ércm a Tiszteit Képlrselő-testületct, hogy a tátgv szerinti elóte{esztést megtátgyalrri

döntését meghozni szíl,eskedjen.

és

I.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tiszaeszlár község Önkotmányzatának l(épr.rselő-testülete megtárgyalta a helr,i adórendeletek
felüIvizsgálata tátgyű előte{esztóst és az alábbi döntést hozta:
'I'tszaeszlár község Önkotmányzatának I{épviselő-testülete felülr.izsgálta helvi adórendeleteit
és
akként hatátoz, hogv a jelenleg hatályos helvi adóktőI szőIő rendeletében szereplő he\i adók évi
métékétváItoztatla; új, települési adót pedig nem \-ezet be.
Határidő: azonnrtl

Felelós: polgármester

T tszleszlár. 20 l1 . iúlir.rs, 11.
Tisztelettel:

.(

I

,CI,c[^hr^l-

-kp

Z^N

TÍszaeszlár Község Képviselő-testületének2017.július l2-éntartott zrárt ülésének
a.) Targysorozata

b.) Jegyzőkönyve

c,)Határozatu: 16-17
d.) Rendelete:-

6- I1l2017,

rÁnGysoRozAT
Polgármesteri megnyitó, tárgysor ozati pont megállapításrára j avaslat

A Magyar Agrár,- és Elelmiszergazdasági és Vidékfejlesáési
Kamara Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei elnökségének
álláskifogása e llen i kifogás

1)

T

iszaeszlár, 2017

.j

úlius 1 2.

Nagy Tibor
Polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaeszlár Község Képviselő-testülete
Jelen

vannak:

2017

.július 12.-én tartott ülésén

Nagy Tibor polgármester
Aleksza Pál
Csányi Zsolt
Farkas Ferenc
Kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselók

Megielent továbbá: Badicsné Kormos Évajegyző
Jegyzőkönyw ezető z Dér Lászlóné
Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy 6
képviselőből 6 képviselő megjelent, így az ülés hatánozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok meglfugyalására, melyet a képviselő
- testület 7 igen egyhangú szavazatía| elfogadott.

Tárgv: (l.tsp.) A Magyar Agrár-. §lelmiszereazdasági és Vidékfeilesztési Kamara
Szabolcs - Szatmár - Bereg megyei p_Lnök§éeének állásfoglalása elleni kifogás
Nagy Tibor nolgármester

A képviselők a kifogást,

annak előzményeivel, valamint az alapjául szolgáló előterjesnéssel
együtt megkaptak. Az ügymeneí az előtedesáésben ismertetésre került. Az ügyfélnek 5 napja
van a kifogás benyújtására, aminek az ügyfelek kifogása megfelelt. A kifogást értékelve2
lehetőségiink van, vagy helybenhagyjuk, vagy megváltoztatjuk a Kamara döntését.

Farkas Ferenc alpolgármester
Érintettségetjelent be, kéri a döntésből való kizárását.Indoklásként előadja, hogy a Kamara
döntését megelőzi a helyi Föld Bizottság véleményezése,melynek ő is tagja.

Nagy Tibor polgármester javasolja a Képviselő - testületnek, hogy a következő szövegű
hatérozatot fogadja el: Tiszaeszlar Község Önkormányzat Képviselő - testülete atíszaeszlárí
0III127 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó döntéshozatalból érintettségemiatt kizarja Farkas
F

erencet a határ o zatko zatalb

ó

l.

A Képviselő - testület6 igen szayazattal,

egy tartőzkodással a következ őhatározatothozta:

Tiszaeszlár Község Önkormányzat képviselő
batározataz

A Képviselő -

- testületének l6t2017 (VII.|2.) KT.

számú

testület a tiszaeszlári 01II1Z7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó döntéshozatalból
érintettsége miatt kizénja F arkas F ere nc et a dönté sho zatalb ől.

Nagy Tibor poleármesIer

A kifogással kapcsolatb an
Megállapítom, hogy
határozatotltozta.

szay aznunk kell.

a Képviselő *

testület 6 igen egyhangú szavazattal

a

következő

TISZAESZIÁR xÖzsnc ÖNKORMÁNYZAT A
KEPVI

SElŐ_rnsrÜlnrnNnr

17l20I7. (Vn.12.) Kt. számú

határozata

földbizottságí állásfoglalás elleni kifogásról
Tiszaeszlár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gyányi Miklósné 4464 Tiszaeszlát,
Rákóczi F. u. 73. sz. alatti lakos, Gyányi Benjámin Ferenc 4464Tiszaeszlátr, Rákóczi F. u.
73. sz. alatti lakos, Gyányinó Dudás Mária lldikó 4464 Tiszaeszlár, Rrákóczi F. t1.73, sz.
alatti lakos mint elővásárlásra jogosultak - jogszabályi hataridőn belül - a Képviselőtestülethez benyújtott, a Magyar Agrár-, Elelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöksége(továbbiakban: helyi földbizottságként eljáró
szerv) által kiadott NAI(Ny101 azonosító szánnú, S2A01-04063-1712017 il<tatőszátmű, a
tiszaesz|ári 0l11l27 (Külterület) helyrajzi számú, szántő és rét megnevezésű ingatlan
l3233l56547-ed tulajdoni illetőségére kötött adásvételi szerződés jóváhagyása térgyábart
hozott állásfo glalással kapcsolatos kifogása alapj án,

a helyi földbizottságként eljáró szerv által kiadott NAKNy101 azonositő szátmí, SZA0104063-17l2017 iktatószámí állásfoglalását az alábbiak szerint változtatja meg:

A 2013. évi CXXII. tv, (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 24. § (2),25.§ (1) és (3)
bekezdésben foglaltakat megvizsgálva, azok ftgyelembevételével az elővásárlásra jogosultak
sorrendjében támogatja, Gyányi Miklósné 4464Tiszaeszlár, Rákóczi F. u. 73. szám alatti
lakosn Gyányi Benjámin Ferenc 4464 Tiszaesz|ár, Rákóczi F. u. 73. szám a|atti lakoso
Gyányiné Dudás Mária lldikó 4464 Tiszaeszláro Rákóczi F. u. 73. szám alatti lakos,
mint elővásárlásra jogosultak esetében támogatia a ftild tulajdonjogának átruházásárő|
szőIő szerződés jóváhagyását, v a l a m i n t
Soós Anita 4464 Tiszaeszlár, Jenőmajor 2. szám alatti lakos, mint vevő esetében is
támoeatia a fiild tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását.
A Képviselő-testtilet

dönJése ellen fellebbezésnek helye nincs. Ahatátozat ellen a köztóstől
számított harminc napon belül a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaüg;ri Bírósághoz
(4400 Nyíregyháza, Toldi u. 1") címzeítkeresetlevéllel bírósági felülvizsgálati kérelmet
terjeszthet elő, mely benyújtható Tiszaeszlár Község Jegyzőjéhez (4464 Tiszaeszlár,
Rákóczi F. u.91.).

A

határozat bírósági felülvizsgáIata iránti eljrárása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény alapjan illetékköteles, melynek összege 30.000 Ft.
Eljárási költség az eljárássorán nem merült fel,

iNDoKoLÁS
Gyányi Miklósnó 4464 Tiszaeszlát, Rákóczi F. u. 73. sz. alatti lakos, Gyányi Benjámin
Ferenc 4464 Tiszaeszlár, RákócziF, u. 73, szám a|atíi lakos, Gyányiné Dudás Mária Ildikó
4464 Tiszaeszlár, Rákóczi F. u. 73. szán alatti lakos, mint elővásarlásra jogosultak
jogszabályi hataridőn belül a Képviselő-testülethez - a helyi ftjldbizottságként eljárő szerv
által kiadott NAKNy101 azonosító szémli, S2A01-04063-1712017 iktatószámi, atiszaeszlárt
0III|27 helyrajzi számű, széntő és rét megnevezésű ingatlan 13233l56547-ed tulajdoni
illetőségérekötött adásvételi szerződés jóvéhagyása tárgyában hozott állásfoglalással
kapcsolatos kifogást nyújtott be.

Gyanyi Miklósné ( helybenlakó szomszéd, mezőgazdasági őstermelő ), Gyányi Benjrámin
Ferenc ( helybenlakó, földműves ), Gyányiné Dudás Mária Ildikó (családi gazdaság taga,
állattartő ) mint elővásárlásra jogosultak a tiszaeszlári 01 IIl27 hrsz-ú, 2I,3647 ha nagyságú,
565,47 Ak értékű,széntő és rét művelési ágú ing"atlan l3233l56547-ed tulajdoni illetőségére
Dr. Bánszegi Judit 4241 Bocskaikert, Pillangó u. 48. sz. alatti eladó, valamint Bránszegi
Zslzsa 424I Bocskaikert, Német L. út2lA. sz. alatti eladó, valamint Banszegi Gábor Csaba és
Bánszegi Gábor Csabáné mindketten 4241 Bocskaikert, Gyöngyvirág út 4. szám alatti
lakosok, mint holtig tartó haszonélvezeti jogosultak és Soós Anita 4464 Tiszaeszlát,

Jenőmajor 2. sz, alatti vevő között létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatban 2017 . május
02.-án elfogadó nyilatkozatot nyújtottak be,

Az

adásvételi szerződés hatósági jóváhagyása során helyi ftldbizottságként eljáró szerv
megktildte NAKNy101 azonosító számű, S2A01-04063-1712017. iktatószámú állásfoglalását
a Tiszaeszlém Polgarmesteri Hivatal hirdetótábláján történő kifiiggesztés céljából. A
kifüggeszté s 2a 17, j únius 2I -től 20 17 . j únius 26-ig meg!örtént.

A helyi fiildbizottságként eljáró §zery állásfoglalásában nem támogatja Gyányi Miklósné
4464 Tiszaeszlár, Rákóczi F. u. 73, sz. alatti lakoso Gyányi Benjámin Ferenc 4464
Tiszaeszlár, Rákóczi F. u. 73. szám a|atti lakos, Gyányinó Dudás Mária lldikó 4464
Tiszaeszlár, Rákóczi F. u. 73. szám alatti lakos mint elővásárlásra jogosultak ftild

tulaj do nj o gának átruháaásáról szó ló szerző d és j óváha gyását.
A helyi földbizottságként eljáró szerv Gydnyi Miklósné vonatkoztísúban a Földforgalmi tv.
24. § (2) bekezdés szerinti értékelésesorán arra a következtetésrejutott, hogy
A szerződés értékelrfellel való létrejötte nem járul hozzá a foldforgalmi törvény azon
céljának érvényesüléséhez,hogy a mezőgazdaságban a közepes méretű agrárüzemek
elterjedjenek, valamint a kis gazdaságok stabil működése és további fejlődésük biztosított
legyen, értékeltfel családja jelentős naglságúfc;ldterületen gazdálkodik.
A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja ktilonos értékelési
szemponthlnt nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhaglása esetén az adás-vételi
szerződés szerinti vbvő, illetve a jeglzék szerinti, az első helyen álló elővósárlásra
jogosult, vagy ha több elővásdrlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első
helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasógi szükséglet nélktjl, felhalmozási
célból szerezné meg aföld tulajdonjogát.
A helyi fóldbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti
értékelésesorán arra a következtetésre jutott, hogl az értékeltszemély indokolható
gazdasági szülrséglet nélkal, felhalmozási célból szerezné meg aföld tulajdonjogát.

-

-

-

1

A

helyi fóldbizottságként eljáró szerv Gyányiné Dudds Mófia Ildikó vonatkozdsúban a
Faldforgalmi tv. 24. § (2) bekezdés szerinti értékelésesorán orra a következtetésre jutott,
hogy

- A
-

-

szerződés értékeltféllel való létrejötte nem járul hozzá a faldforgalmi törvény azon
céljának érvényesüléséhez,hogy a mezőgazdaságban a közepes méretű agrárüzemek
elterjedjenek, valamint a kis gazdaságok stabil műkbdése és további fejlődésük biztosított
leglen, értékeltfel c s aládj a j e l ent ő s nag,ls ágú földterületen gazdálkodik
A Faldforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés c) pont cc) alpontja kalanOs értékelési
szempontként nevesíti azt, hogl adás-vételi szerződés jóváhag,lósa esetén az adás-vételi
szerződés szerinti vevő, illeNe a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra
jogosult, vag1", ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első
helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szülcséglet nélkül, felhalmozási
célból szerezné meg a föld tulajdonjogát.
A helyi földbizottsdgkent eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti
értékelésesorán arra a következtetésre jutott, hogy az értékeltszemély indokolható
gazdasági szülaéglet nélktil, felhalmozási célből szerezné meg afi)ld tulajdonjogát.

A

helyi földbizottságként eljáró szerv Gyónyí Benjdmín Ferenc vonatkozúsóban o
Földforgalmi tv. 24. § (2) bekezdés szerinti értékelésesorán arro o következtetésre jutott,
hogy

- A
-

-

szerződés értékeltféllel való létrejötte nem járul hozzá a Jöldforgalmi törvény azon
céljának érvényesüléséhez,hogy a mezőgazdaságban a közepes méretű agrárüzemek
elterjedjenek, valamint a kis gazdaságok stabil műkadése és további fejlődésük biztosított
l e gl en, ér té ke l t fé l c s al ádj a j e l e ní ő s na gy s ágú Jbl dt erül e ten gaz dálko dik.
A Földforgalmi törvény 24 § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja ktilOnas értékelési
szempontként nevesíti azt, hogy adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi
szerződés szerinti vevő, illeMe a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra
jogosult, vagy ha több elővdsárlásra jogosult áll az első hely?n, akkor valamennyi első
helyen álló elővásárlásra jogosult indokolható gazdasági szükséglet nélktil, felhalmozási
célból szerezné meg aföld tulajdonjogát.
A helyi földbizottságként ef áró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés szerinti
értékelésesorán arra a következtetésre jutott, hogl az értékeltszemély indokolható
gazdasági szülaéglet nélkUl, felhalmozási célból szerezné meg afald rulajdonjogát.

A helyi

földbizottságként eljáró §zerv a fiild tulajdonjogának átruházásáról szóló
szerződés szerinti szeruő fél esetében állásfoglalásában támogatja Soós Anita 4464
Tiszaeszlár, Jenőmaj or 2. sz. alatti lakos a ftild tulajdonjogának átruhánásáról szóló
szerződés jóváhagyását.

A helyi foldbizottságként eljáró szerv Soós Anita vonatkozúsában a Földforgalmi tv. 24. §
(2) bekezdés szerinti értékelésesorán arrq a következtetésrejutott,

- A

hogl

mezőgazdaságb'an a közepes méretű agrárüzemek elterjedjenek, valamint a kis
gazdaságok stabilk műkodése és további fejlődésük biztosított legyen. A saját és
kömetlen termelési és szolgáltatási munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás bővüljön.
Fo kozz a a t ár

g ál l att ar t á s i p o t e nc i áj ót, húsmarha t art ás s al fo gl alko zik

s é

Gyányi Miklósné a helyi földbizottság állásfoglalása ellen, az eljárás megindításáról

szóló értesítés2017. június 23-án történt kézhezyételétől számított 3. napon, azaz 2017.

június 26-án, személyesen behozta kifogását a Tiszaeszlári Polgármesteri Hivatalba.
Kifogásában nevezett a következőket

adta elő:

,, Álláspontom szerint a hetyi fölrtbizottságként

eljáró szerv nem vizsgólta kellő alapossággal
ismeretek alapján az ]. helyen nem támogatott
elővásárlásra jogosult Gydnyi Miklósné 44ő4 Tiszaeszlór Rákóczi utca 73. szám-, Gyányiné
Dudás Mária 4464 Tiszaeszlár Rákóczi utca 73. szám- és Gyányi Benjámin Ferenc 4464
Tiszaeszlár Rákoczi utca 73. szám alatti lakosok valamint a 2. helyen támogatott Soós Anita
4464 Tiszaeszlár Jenő major 2. szám alatti lakosokfaldszerzésre irárryuló aglletét

és köztudomású tények és legjobb

A 2. pontban támogatott Soós Anita elővásárlási joggal nem rendelkezik.
Jogszabálysértő a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasógi és Vidélcfejlesztési Kamara Meglei
Elnölrségénetc ÁUasfioglalása Hetyi Feladatkörben hozott indoklása amelyben arra hivatiozik
ho g,l a támo gatott Soó s Anita hús marhat artás s al fo gl alkozik,
A 2. pontban támogatott Soós Anita a Földhivatali Főosztály 572 892/2/20]7. számú
Végzésébenfoglaltak alapján elővásárlási joggal hem rendelkezik,
Soós Anita nem mellékelte az állattartó telep üzemeltetéséről szóló hatósági bizonyítványt,
ezért a Földforgalmi tv. I8.§ (2) bekezdés a pontja szerinti elővásárlási jogalap nem vehető
fig,,elembe.

Fent említett I. pontban nem támogatott személyek mindhárman, eg/aránt elővásárlásra
jogosultak a becsatolt és hivatkozott feltételek alapján családi gazdaság tagjai, ezt
elővásárlási jogként az elfogadó nyilatkozatban is glakorolni kívánják,
,.. Gyányi Miklósné helybenlakó szomszédnak minősül mert az adás-vétel tórgát képező
terület szomszédos 0123/5 hrsz-u ingatlannal melyben tulajdonos, jelenleg ls aktív
mezőgazdasági őstermelő aki nem felhalmozási céllal kívánja me4szerezni a szóban íorsó
ingatlant, azt hatósági jóváhaglás esetén a meglévő területeivel"egy birtohestként kívánja
üzemeltetni.

..,

Kérem Tisztelt Tiszaeszlár Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy pótotja a helyi
földbizottságként eljáró szerv mulasztását és vizsgálja me7 52A01-04063-17/2017. sz.
állásfogla.lást és hag,,ja jóvá a Mezőgazdasági lgazgatási szerv a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Elelmiszerbiztonsági és Földhivatali Főosztály 572 892/2/20]7. számú Végzésében
megállapított elővásárlási sorrendet.
Valamint Soós Anita elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révéna jövőben az elővósárlási
jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, ..,
lc,lrem a Tisztelt Tiszaeszlár Önkormányzat Képviselő-testületét, hogl a törvénynek
megfelelően vizsgálja meg és a jogsértéstorvosolja, valamint változtassa meg SZA0I-0406317/2017. sz. állásfoglalóst I. helyen nem támogatott elővásárlásra jogosult Gyányi Miklósné,
Gyányiné Dudós Mária'és Gyányi Benjámin Ferenc és a 2. helyen támogatott szerződés
szerinti vevő soós Anita estében.

Gyányi Benjámin Ferenc a helyi földbizottság állásfoglalása ellen, az eljárás
megindításáról szóló értesítés2017. június 23-án történt kézhezyéte|étőI számított 3.
napon, azaz 2017. június 26-án,, személyesen behozta kifogását a Tiszaeszlári
Polgármesteri Hivatalba. Kifogásában nevezett a következőket adta elő:

Állárportom szerint a hetyi ftldbizottságként eljáró szerv nem vizsgálta kellő alapossággal
és köztudomású tények és legjobb ismeretek alapján az ]. helyen nem támogatott
elővásárlásra jogosult Gyányi Miklósné 4464 Tiszaeszlár Rákoczi utca 73, szám-, Gyányiné
Dudás Mária 4464 Tiszaeszlár Rókóczi utca 73. szám- és Gyányi Benjámin Ferenc 4464
Tiszaeszlár Rákóczi utca 73, szám alatti lakosok valamint a 2. helyen támogatott Soós Anita
4464 Tiszaeszlár Jenő major 2. szám alatti lakosokfoldszerzésre irányuló agyletét.
,,

pontban támogatott Soós Anita elővásárlási joggal nem rendelkezik.
Jogszabálysértő. a Magyar Agrár-, Élelmisrergardasági és Vidélcfejlesztési Kamara Meglei
Elnökségének Allásfoglalása Helyi Feladatkörben hozott indoklása amelyben arra hivatkozik
hog,l a támogatott Soós Anita húsmarhatartással foglalkozik
A 2. pontban támogatott Soós Anita a Földhivatali Főosztály 572 892/2/20]7. számú
Végzé s é b en fo gl alt ak al apj án e l őv ás ár l á s i j o ggal ne m r e nde lkezik.
Soós Anita nem mellékelte az állattartó telep üzemeltetéséről szóló hatósógi bizonyínányt,
ezért a Földforgalmi tv. I8.§ (2) bekezdés a pontja szerinti elővásárlási jogalap nem vehető
figyelembe

A

2.

Fent említett I. pontban nem támogatott személyek mindhárman, eglarónt elővásárlásra
jogosultak a becsatolt és hivatkozott feltételek alapján családi gazdaság tagjai, ezt
elővásárlási jogként az elftgadó nyilatkozatban is glakorolni kívánják.
Gyányi Benjómin Ferenc családi gazdálkodó és szomszédos tiszaeszlári 01] 1/28 hrsz-ú
ibgatlan tulajdonosa, elővásárlásra jogosult, jelenleg is aktív mezőgazdasági őstermelő, aki
nem felhalmozás céllal kívánja megszerezni a szóban forgó ingatlant, azt hatósági

jóváhagyás esetln a meglévő területeivel eg,,birtoktestként kívánja üzemeltetni.

Kérem Tisztelt Tiszaeszlár Onkormányzat Képviselő-testületét, hog pótolja a helyi
foldbizottságkent eljáró szerv mulasztását és vizsgálja meg SZA01-04aű-]7/2017. sz.
állásíOglalást és hagja jóvá a Mezőgazdasógi Igazgatási szerv a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Elelmiszerbiztonsági és Fóldhivatali Főosztóly 572 892/2/2017. számú Végzésében
me gállapított elővásárlási sorrendet.
Valamint Soós Anita elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révéna jövőben az elővásárlási
jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja. ..,

Gyányiné Dudás Mária lldikó a helyi földbizottság állásfoglalása ellen, az eljárás
megindításáról szóló értesítés2017. június 23-án történt kézhezvéte|étőlszámított 3.
napon, azaz 2017, június 26-áno személyesen behozta kifogását a Tiszaeszlári
Polgármesteri Hivatalba. Kifogásában nevezett a következőket adta elő:
,, Álláspontom szerint a helyi Jöldbizottságként eljáró szerv nem vizsgálta kellő alapossággal

ismeretek alapján az 1. helyen nem tómogatott
elővásárlásra jogosult Gyányi Miklósné 4464 Tiszaeszlár Rákóczi utca 73. szám-, Gyányiné
Dudás Mária 4464 Tiszaeszlár Rákóczi utca 7j, szám- és Gyányi Benjámin Ferenc 4464
Tiszaeszlár Rákóczi utca 73. szám alatti lakosokvalamint a 2, helyen támogatott Soós Anita
4464 Tiszaeszlár Jenő major 2. szám alatti lakosokfaldszerzésre irányuló üglletét,

és k)ztudomású tények és leglobb

pontban támogatott Soós Anita elővásárlási joggal nem rendelkezik.
Jogszabálysértő, a Magyar Agrár-, Elelmiszergazdasági és Vidélcfejlesztési Kamara Meglei
Elnölrségének Allásfoglalása Helyi Feladatkörben hozott indoklása amelyben arra hivatlbzik
ho gt a támo gatott So ó s Anita húsmarhatartás s al fo glalkozik,

A

2.

A

2. pontban támogatott Soós Anita

Végz és é b en

fo gl al tak al apj án

el

őv ás ár l á

si

a Földhivatali

Főosztály 572 892/2/2017. számít

j o ggal nem r ende

l ke

zik,

Soós Anita nem mellékelte az állattartó telep üzemeltetéséről szóló hatósógi bizonyínányt,
ezért a FOldforgalm' ry, /8.§ (2) bekezdés a pontja szerinti elővásórlási jogalap nem vehető
figlelembe.

Fent említett I. pontban nem támogatott személyek mindhárman, eglaránt elővásárlásra
jogosultak a becsatolt és hivatkozoíí feltételek alapján családi gazdaság tagjai, ezt
elővásárlási jogként az elfogadó nyilatkozatban is glakorolni kívánják.
Gyányiné Dudás Mária elfogadó jognyilatkozatához csatolta a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Nyíreg,,hdzi Járási Hivatala által kiadott 5z-10/105/01076-2/20]7.
üglszámú hatósági bizonyíNányt az állattartó telep üzemeltetéséről és az átlagos
állatlétszámról.

Kérem Tisztelt Tiszaeszlár Ónkormányzat Képviselő-testületét, hogl pótolja a helyi
földbizottságként eljáró szerv mulasztását és vizsgdlja meg 52A01-04063-]7/20]7. sz.
állásfoglalást és hag,,ja jóvá a Mezőgazdasági Igazgatási szerv a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Elelmiszerbiztonsági és Földhivatali Főosztály 572 892/2/2017. számú Végzésében
megállapított elővásárlási sorrendet.
Valamint Soós Anita elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révéna jövőben az elővásárlási
j o gát visszaélésszerűen gyakorolhatj a.,..

A Képviselő-testület megvizsgálta az adásvételi szerződést, az elővásárlásra jogosultak
jognyilatkozatát, a helyi földbizottságként eljáró szery NAKNy101 azonosító számún
32A01-04063-1712017. iktatőszámú állásfoglalásáto valamint a kifogásban foglaltakat.

A

kifogás elbírálása

következő

során Gványi Miklósné vonatkozásában a kópviselő-testület

megállapítás okat tette

a

:

- A kifogás

határidőben került benyújtásra. Gyányi Miklósné - Elővásárlásra
jogosult - az érintett ingatlan vonatkozásában helybenlakó szomszédnak minősül,
mert az adás-vétel tárgyát képező terület szomszédos a 0123/5 hrsz-ú ingatlannal,
melyben tulajdonos. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Elelmiszerlánc-Biztonsági és Földhivatali Főosztály 5728921212017. számú
végzéseértelmében a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint azI. sz.
Elővásárlásra jogosult érvényeslakcíme alapján olyan fiildműves, aki helyben
lakónak minősül, mert a tulajdonában álló tiszaeszlári 0111/28 helyrajzi számú
ingatlan közvetlenül szomszédos az adás-vételi szerződés tárgyátképező földdel.
AzI. sz. Elővásárlásra jogosult az elővásárlási jogát a Földforgalmi törvény 1S.§ (1)

bekezdés c), d) pontjára és 18,§ (4) bekezdés a) pontjára a|apozta.
A Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés c-d) pontjai alapján:
,, A íöld eladása esetén az alábbi sorrendben elővásarlási jog illeti meg: ...
c) az olyan ft)ldművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül;
d) az olyan ft)ldművest, aki helyben lakónak minősül;"
A Földforgalmi tv. 18.§ (4) bekezdése alapján:
,, Az (I) bekezdés c)-e) pontjában, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghattírozott
jogosulti csoportokon belül az e\ővásétlásrajogosultak sorrendje a következő
a) a családi gazdálkodó, illetve a gazdálkodó család taga,
b) fiatal ft)ldműves,

c)

pályakezdő gazdálkodó,"

Ezért Gyányi Miklósné, mint helyben lakó szomszéd megelőzi a vevőt, aki
helyben lakó földműves.

A Gyányi

Miklósné által benyújtott elfogadó nyilatkozat tartalmazza, hogy a
Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdése alapján, mint fiildműves, helybenlakó
szomszéd jogcímen rendelkezik elővásárlási joggal.

Az elővásárlási rang§or meghatározásáná| mindenkit megelőzően elővásárlási
joga van a földet használó olyan földművesnek, aki helybenlakó szomszédnak
minősül.
Gyányi Miklósné elfogadó jognyilatkozatban tett nyilatkozata szerint a már
birtokában lévő föld terület nagyságának beszámításával - a birtokában lévő

földterület nagysága 1200 heltár mértékétnem haladja meg.
A termőföld az állatok takarmányozásához szükséges, melyet korábban is
Gyányiék ( családi gazdálkodók ) használtak, a vetésforgó részekéntszerepelo
arra gazdaságilag indokolhatóan van szüksége, nem felhalmozási célból szerezné
meg a fiitd tulajdonjogát.

A

kifoeás elbírálása

során Gyányi Beniámin

testület a kíivetkező meeállapításokat tette:

Ferenc vonatkozásában a képviselő-

- A kifogás határidőben került benyújtásra. Gyányi Benjámin

-

-

Ferenc
Elővásárlásra jogosult - az érintett ingatlan vonatkozásában olyan ftildműves, aki
helyben lakónak minősül.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Elelmiszerlánc-Biztonsági és
Földhivatali Főosztály 572 8921212017. számú végzéseértelmében a személyi adatés lakcímnyilvántartás adatai szerint az lI. sz. Elővásárlásra jogosult érvényes
lakcíme alapján olyan fiildműves, aki helyben lakónak minősül.
Gyányi Benjámin Ferenc családi gazdálkodó és szomszédos tiszaeszlári 0111/28
hrsz-u ingatlan tulajdonosa, elővásárlásra jogosult, jelenleg is aktív
mezőgazd,asági őstermelő, aki nem felhalmozási céllal kívánja megszerezni a
szóban forgó ingatlant, azthatősági jóváhagyása esetén a meglévő területeivel egy
birtoktestként kívánja üzemeltetni.

A kifoeás elbírálása §orán Gvánvinj Pudás Mária Ildikó vonatkozásában a Képviselőtestület a következő

megállapításokat tette:

- A kifogás határidőben került benyújtásra. Gyányiné Dudás Mária lldikó _
Elővásárlásra jbgosult - az érintett ingatlan vonatkozásában állattartónak
minősül.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
által kiadott 5z-10/105101076-212017. ügyszámú hatósági bizonyítványa alapján
állattartő telepet üzemeltet. Az átlagos állatlétszám alapján nem tekinthető
felhalmozás célúföldszerzésnek Az igazolt állatlétszám takarmányozásához
szükséges az elfogadó jognyilatkozatban megielölt terület megvásárlása,
gazdaságilag indokolt.

-A
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A kifoeás elbírálása soriín Soós Anita vonatkozásában a Képviselő-testület a következő
meeállapításokat tette:

- Az
-

adás-vételi szerződés 12. pontjában a vevő úgy nyilatkozott, hogy a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18.§ (1) bekezdés
b) pont bb) alpontja szerint földművesnek minősül.
A Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja alapján:
,, A föld eladása esetón az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg: ... b) a
földet használó olyan földművest, bb) aki helyben lakónak minősül;"
A közhiteles földhasználati nyilvántartás alapján a tiszaeszlári 0ll1,127 helyrajzi
számű ingatlan nincs a Vevő haszná|atában, ezért az adás-véte|i szerződésben
megielölt jogalap nem vehető figyelembe. A vevő egyéb elővásárlási jogalapot nem
jelölt meg.
A rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatai alapján a már tulajdonában és a
haszonélvezetében lévő terület nagysága a megszerezni kívánt föld

területnagyságával együtt nem haladja"meg
bekezdésébenmegha tározott 300 hektárt.

a Földforgalmi törvény

16.§ (1)

A

2013. évi CXXII. törvény 24.§ (2) bekezdése alapján: ,,A helyi ftildbizottság az adásvételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen a következő
szempontok szerint értékeli:
a) az adás-vételi szerződés 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 szerződést csak ajelen eljarás keretében
léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozaának
me gtétel év el hatályb a;
c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő,
illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elóvásárlásra jogosult, vagy ha több
elővástírlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen áIlő
elvásarlásra jogosult
ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §_ban
megJtatározott kötelezettségvállalások telj esítésére,
cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révéna jövőben az e|ővásárlási jogát
visszaélés s zerűen gyakoro lhatj a, v agy
cc) Índokolhatő gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerczné meg a ftild
tulajdonjogát;
d) az ellenértéka ftild forgalmi értékévelarányban áll-e, s ha nem, az arétnytalansággal
a vevő elővásárlásra jogosultattartotttávol az elővásárlási jogának gyakorlásától."

Mindezek alapján a rendelkező részben megfogalmazoítak szerint döntöttem és - tekintettel a
2013, évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésébenfoglaltakra, melynek értelmébena
Képviselő-testület a kifOgással érintett állásfoglalást olyan szempontból vizsgálhatja, hogy
annak kiadására a Földforgalmi tv. 23-25. §-a megsértésévelkerült-e sor, egyébként,akifogást
elutasítja - a SZA01-04063-11l20l7. iktatószámú állásfoglalását megváltoztattam mivel a
törvényi feltételeknek mindharom elfogadó jognyilatkozatoí tevő és a vevő is megfelelnek,
meglagadást megalapozó ok nem állapítható meg.

Fenti kérdésbentehát, mint képviselő-testület az alábbiakat vizsgáltam:
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- Egyrésá a
-

benyújtott kifogás alapján a helyi ftildbizottság állásfoglalásának
jogszabály 23-25. §-ainak való megfelelését, melynek alapján a kifogást jőváhagyva
az áIlásfo g1 al ást me gv álto ztattam,
Azzal, hogy a kifogást megváltoztatla a hatáskönel rendelkező szery, állást kell
foglalni a jogszabá|y 24. § (2) bekezdésébenfoglaltak vonatkozásában, megindokolva
azt a tényt, hogy az elővásárlásra jogosult esetében támogatja a fdtd
tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását. A 212016. (III.21.)
KMK vélemény alapján:
,,Ugyanakkor a határozat rende|kező részének2. pontja szerint az Alaptörvény
XXVIII. cikke szerinti jogorvoslathoz való jognak a Földforgalmi tv.
szabá|yozása abban az esetben felel meg, ha egyrészt a bizottságok állásfoglalása
a törvényben megkövetelt értékeléstolyan részletességgeltartalmazza, hog
annak okszerűsége érdemben is elbírálható a hatósági eljárásban, a hatósági

döntés ténybeli megalapozottsága és jogszerűsége pedig nemcsak formai
szempontból, hanem érdemben is felülbírálható a bírósági felülvizsgálat során.
Emellett pedig a helyi önkormányzat képviselő-testületének a földbizottság

állásfoglalása ellen benyújtott kifogást elbíráló határozata, mint közbenső érdemi
döntés ellen bírósági felülvizsgálat igénybe vehető.oo

A Képviselő-testület hatáskörét a2013,évi CCX[. törvény 103/A, § (1) bekezdése állapította
meg. A hatélrozat a20|3, évi CCXIL törvény 103/A.§-án alapul.
A jogorvoslat lehetőségét a köz|gazgatási hatósági eljárás és szolgá|tatás általános
szabá|yairől szóló 2004, évi CXL, 72.§ (1) bekezdés d) pontjának da) alpontja biztosítja.

A

határozat bírósági felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Magyarország helyi
önkormányzataíről szőlő 2011. évi CLXXXX. törvény 142. § (4) bekezdésén,a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdésén, valamint az illetékekről
szóló 1990. évi XCIIL törvény 43, § (3) bekezdésénalapul.

A

Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntést közölje a helyi ftldbizottságként
eljáró szerwel, a kifogást tevővel és a mezőgazdaságíigazgatási szerr,rrel.
Felelős: Badicsné Kormos Eva jegyző

Hataridő azonnal
Van - e még valakinek kérdése?

A

napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés, hozzászóIás nem hangzott el, Nagy Tibor
polgármester megállapítja, hogy mind
volt, azt bezárla, a továbbiakban
zártilést rendel el.

L"$
§afir*.., Cfo*

-í

)n*

Badicsné Kormos Eva
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszaeszlár Község Önkormányzata Képviselő-testütete
20L7 . július 12-ei ü!ésére

Tárgv: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei
Elnökségének 5ZA01-04O63-L7l2017. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás
elbírálása - Tiszaeszlár külterület OLLL|27 hrsz
Előteriesztő: Nagy Tibor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület

!

A

földforgalmi törvény alapján 2OL4. május i-;etOt a földtulajdon megszerzéséhez a
mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása szükséges. A mezőgazdasági igazgatási szerv az
adásvételi szerződést a helyi földbizottság által kiadott támogató nyilatkozat megkérését
követően hagyhatja jóvá.

A helyi földbizottság a

mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől
számított 15 napon belül adja ki az adásvételi szerződés jóváhagyására vagy jóváhagyásának
megtagadására vonatkozó állásfoglalását.
különösen

-

a következő

A

helyi földbizottság az adásvételi szerződést

szempontok szerint értékeli:

az adásvételiszerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére,

megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a
tulajdonjog átruházásában, de az adásvételi szerződést csak a jelen eljárás keretében

léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának

-

megtételével hatályba,
.
az adásvételi szerződés jóváhagyása esetén a vevő, illetve az első helyen álló
elővásárlásra jogosult alkalmas-e az adásvételi szerződés és a jogszabályban

meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,elnyer-e olyan jogi helyzetet,
amelynek révéna jövőben az elővásárlásijogát visszaélésszerűengyakorolhatja, vagy
indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhatalmazási célból szerezné meg a föld

-

tulajdonjogát,
az ellenértéka föld forgalmi értékévelarányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a
vevő elővásárlásrá jogosu ltat tartott távol az elővásárlási jogána k gyakorlásától.

A helyi földbizottságaz

értékeléstköztudomású tényeke és legjobb ismeretei alapján végzi el
az összes elővásárlásra jogosult és az adásvételi szerződés szerinti vevő tekintetében azonos

szempontok szerint. A helyi földbizottság több elővásárlásra jogosultat is támogathat, ha
azonban egyik elővásárlásra jogosult' estében sem támogatja az adásvételi szerződés
jóváhagyását, állást kell foglalnia abban, hogy az adásvételi szerződés szerinti vevővel
támogatja-e a szerződés jóváhagyását. Ha a helyi földbizottság 15 napon belül nem adja ki az

állásfoglalását, a mezőgazdasági igazgatási szerv egy alkalommal
kitűzésével - felhívja az állásfoglalásának kiadására.

A helyi

földbizottság

az

állásfoglalását

a

-

újabb 15 napos határidő

települési önkormányzat jegyzője annak

kézhezvételétkövető 3 napon belül a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve
közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján 5
napra kifüggeszti.
a hirdetőtáblán való kifüggesztést követő 5 napon belül - az eladó, a
vevő, illetve a határidőben elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult - a jegyzőhöz

Az állásfoglalás ellen
benyújtandó

-

-

kifogást terjeszthet elő a települési önkormányzat

kifogás benyújtásáról

és annak

benyújtásáról

a

képviselő-testületénél. A

jegyző haladéktalanul értesítia

mezőgazdasági igazgatási szervet. A képviselő-testület a kifogást 15 napon belü! zárt ülésen

köteles elbírálni. A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha
annak kiadására a földforgalmi törvény megsértésévelkerült sor, egyébkénta kifogást
elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A
képviselő-testület a döntését a jegyző útján közli a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel
és a mezőgazdasági igazgatási szerwel. A képviselő-testület döntése ellen bírósági
felülvizsgálatnak van helye.

A mező- és erdőeazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXll. törvénv 18.

§-19,§-a

szerint elővásárlásra ioeosultak sorrendie:
Elővásárlási sorrend illeti meg:

-

-

elsősorban az áIlamot,
másodsorban azt a földművest, aki a földet rendszeresen használja, amennyiben a

földműves helyben lakó szomszédnak minősü!, vagy pedig, a mezőgazdasági
üzemközpontja, vagy lakóhelye legalább már 3 éve ugyanott helyezkedik el, ahol az
eIadásra kínált termőföld,
harmadszor a helyben lakó szomszédnak minősülő földművest, valamint
azt a földművest, aki helyben lakónak számít

végezetül azt

a föIdművest, akinek a lakóhelye, vagy a mezőgazdasági
a föld elhelyezkedésévelmegegyező településen, vagy annak

üzemközpontja
közigazgatási határától legfeljebb 20 kilométerre helyezkedik el már 3 éve.

A kamara állásfoglalásában a vevőt támogatia. a három elővásárlásra iogosult esetében
nem támogatia az adás-véteIi szerződés ióváhagvását.

Gyányi Miklósné, Gyányi Benjámin Ferenc és Gyányiné Dudás Mária ( határidőn belül
elfogadó jognyilatkozatot tevők ) kifogást terjesztettek elő a helyi földbizottság állásfoglalása
ellen a törvényben meghatározott határidőn belül.

A Kamara állásfoglalása elleni kifogásban Gvánvi Miklósné - elfogadó jognyilatkozatot tevő
az alábbiakkal indokolta a kifogásának benyújtását:

-

,, Álláspontom szerint a hetyi földbizottságként eljáró szerv nem vizsgólta ketlő alapossággal

és kazrudomású tények és legjobb ismeretek alapján az ]. helyen nem támogatott
elővósárlásra jogosult Gyányi Miklósné 4464 Tiszaeszlár Rókóczi utca 73. szám-, Gyányiné
Dudás Mária 4464 Tiszaeszlár Rákóczi utca 73, szám- és Gyányi Benjómin Ferenc 4464
Tiszaeszlár Rákoczi utca 73. szám alatti lakosok valamint a 2. helyen támogatott Soós Anita
4464 Tiszaeszlár Jenő major 2, szám alatti lakosokföldszerzésre irányuló üg,,letét.
pontban támogatott Soós Anita elővásárlási joggal nem rendelkezik,
Jogszabálysértő, a Magyar Agrár-, Elelmiszergazdasági és VidéldejlesztésiKamara Meglei
Elnöl<ségének Allásfoglalása Helyi Feladatkörben hozott indoklása amelyben arra hivatkozik
ho gl a támo gatott Soó s Anita húsmarhatartás s al fo glalkozik.
A 2. pontban támogatott Soós Anita a Faldhivatali Főosztály 572 892/2/2017. számú
Végz és éb en fo gl al tak al apj án e l őv ás ár I ás i j o ggat iem r endelke zik.
Soós Anita nem mellékelte az állattartó telep üzemeltetéséről szóló hatósági bizonyínányt,
ezért a Faldforgalmi tv. ]8.§ (2) bekezdés a pontja szerinti elővásárlási jogalap nem vehető
figyelembe.

A

2.

Fent említett l. pontban nem támogatott személyek mindhárman, egyaránt elővásárlásra
jogosultak a becsatolt és hivatkozott feltételek alapján családi gazdaság tagjai, ezt
elővásárlási jogként az elfogadó nyilatkozatban is glakorolni kívánják.
.,. Gyányi Miklósné helybenlakó szomszédnak minősül mert az adás-vétel tárglát képező
terület szomszédos 0123/5 hrsz-u ingatlannal melyben tulajdonos, jelenleg ls ahív
mezőgazdasági őstermelő aki nem felhalmozósi céllal kívánja me4szerezni a szóban íorgó
ingatlant, azt hatósági jóváhaglás esetén a meglévő terüIeteivel-egy birtohestként kívánja
üzemeltetni.

..,

Kérem Tisztelt Tiszaeszlár Önkormányzat Képviselő-testületét, hogl pótolja a helyi
földbizottságként efáró szerv mulasztását és vizsgálja meg 52A0]-04063-]7/20]7. sz.
állásfogla.lást és hag,,ja jóvá a Mezőgazdasági lgazgatási szerv a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Meg,lei Elelmiszerbiztonsági és Földhivatali Főosztály 572 892/2/2017. számú Végzésében

gáll apított eI ővás árl ási s orr endet.
Valamint Soós Anita elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révéna jövőben az elővásárlási
jogát visszaélésszerűen gyakorolhati a. ..,
me

kérem a Tisztelt Tiszaeszlár Onkormányzat Képviselő+estületét, hogl a törvénynek
megfelelően vizsgálja meg és a jogsértéstorvosolja, valamint változtassa meg SZAOt-04063]7/2017. sz, állásfoglalást l. helyen nem támogatott elővásárlásra jogosult Gyányi Miklósné,
Gyányiné Dudás Mária'és Gyányi Benjámin Ferenc és a 2. helyen támogatott szerződés
szerinti vevő Soós Anita estében. "

A

Kamara állásfoglalása elleni kifogásban Gvánvi Beniámin Ferenc
jognyilatkozatot tevő - az alábbiakkal indokolta a kifogásának benyújtását:

,-

elfogadó

,, Áltárporíom szerint a helyi faldbizottságként eljáró szQrv nem vizsgálta keltő alapossággal

és kóztudomású tények és legjobb

ismeretek alapján

az ].

helyen nem támogatott

elővásárlásra jogosult Gyányi Miklósné 4464 Tiszaeszlár Rákóczi utca 73. szám-, Gyányiné
Dudás Mária 4464 Tiszaeszlár Rákóczi utca 73. szám- és Gyányi Benjámin Ferenc 4464
Tiszaeszlár Rákóczi utca 73. szám alatti lakosok valamint a 2. helyen támogatott Soós Anita
4464 Tiszaeszlár Jenő major 2. szám alatti lakosokfaldszerzésre irányuló ugletét.

A 2. pontban támogatott Soós Anita elővásárlási joggal nem rendelkezik.
Jogszabálysértő a Mag1,,ar Agrár-, Elel-isrergardasági és Vidélcfejlesztési Kamara Meglei
Elnöt<ségénetc ÁUasflogtalása Helyi Feladatkörben hozott indoklása amelyben arra hivatkozik
ho gy a támo gatott So ó s Anita húsmarhatartós s al fo glalkozik.
A 2. pontban támogatott Soós Anita a Földhivatali Főosztály 572 892/2/20]7. számú
Végzésébenfoglaltak alapján elővásárlósi joggal nem rendelkezik.
Soós Anita nem mellékelte az állattartó telep üzemeltetéséről szóló hatósági bizonyínányt,
ezért a Faldforgalmi tv. ]8,§ (2) bekezdés a pontja szerinti elővásárlási jogalap nem vehető
figyelembe.

Fent említett L pontban nem támogatott személyek mindhárman, eglaránt elővásárlásra
jogosultak a becsatolt és hivatkozott feltételek alapján családi gazdaság tagjai, ezt
elővásárlási jogként az elftgadó nyilatkozatban is gllakorolni kívánják.
Gyányi Benjámin Ferenc csalódi gazdálkodó és szomszédos tiszaeszlári 01] 1/28 hrsz-ú
ibgatlan tulajdonosa, elővásárlásra jogosult, jelenleg is aktív mezőgazdasági őstermelő, aki
nem felhalmozás céllal kívánja me4szerezni a szóban forgó ingatlant, azt hatósági

jóváhag,lás esetln a meglévő területeivel eg,, birtoktestként kívánja üzemeltetni.

Kérem Tisztelt Tiszaeszlár Ónkormányzat Képviselő-testületét, hogy pótolja a hetyi
földbizottságként eljáró szerv mulasztását és vizsgálja meg 52A01-04063-17/2017. sz.
állásfoglalást és hagyja jóvá a Mezőgazdasági lgazgatási szerv a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Elelmiszerbiztonsági és FöIdhivatali Főosztály 572 892/2/2017. számú Végzésében
me góllapított elővás árl ás i s orr endet.
Valamint Soós Anita elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révéna jövőben az elővásárlási
j o gát vis szaélésszerűen glakorolhatj a. ...
A Kamara állásfoglalása elleni kifogásban Gvánviné Dudás Mária - elfogadó jognyilatkozatot
tevő - az alábbiakkal indokolta a kifogásának benyújtását:
,, Álláspontom szerint a helyi fóldbizottságként etjáró szerv nem vizsgálta kellő alapossággal

ismeretek alapján az ]. helyen nem támogatott
elővásárlásra jogosult Gyányi Miklósné 4464 Tiszaeszlár Ráknczi utca 73. szám-, Gyárryiné
Dudás Mária 4464 Tiszaeszlár Rákóczi utca 73. szám- és Gyányi Benjámin Ferenc 4464
Tiszaeszlár Rákoczi utca 73. szám alatti lakosokvalamint a 2. helyen támogatott Soós Anita
4464 Tiszaeszlár Jenő major 2. szám alatti lakosokföldszerzésre irányuló aglletét.

és koztudomású tények és legjobb

pontban támogatott Soós Anita elővásárlási joggal nem rendelkezik.
Jogszabálysértő. a Maglar Agrár-, Elelmisrergardasógi és Vidélcfejlesztési Kamara Meglei
Elnökségénetr Áttasíogtalása Helyi Feladatkörben hozott indokláia-amelyben arra hivatúzik
ho gy a tómo gatott Soó s Anita húsmarhatartás s al fo glalkozik.
A 2. pontban támogatott Soós Anita a Földhivatali Főosztály 572 892/2/2017. számú
Végzésébenfoglaltak alapján elővásárlási joggal nem rendelkezik.

A

2.

Soós Anita nem mellékelte az állattartó telep üzemeltetéséről szóló hatósági bizonyítványt,
ezért a Földforgalmi tv. 18.§ (2) bekezdés a pontja szerinti elővásárlási jogalap nem vehető
figlelembe.

Fent említett l. pontban nem támogatott személyek mindhárman, eg/aránt elővásárlásra
jogosultak a becsatolt és hivatkozott feltételek alapján családi gazdaság tagiai, ezt
elővásárlási jogként az elfugadó nyilatkozatban is glakorolni kívánják.
Gyányiné Dudás Mária elfugadó jognyilatkozatához csatolta a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Nyíreg,,házi Járási Hivatala által kiadott Sz-]0/105/0]076-2/2017.
ügyszómú hatósági bizonyínányt az állattartó telep tizemeltetéséről és az átlagos
állatlétszámról.

Kérem Tisztelt Tiszaeszlár Ónkormányzat Képviselő-testületét, hog,, pótolja a helyi
földbizottságkent eljóró szerv mulasztását és vizsgálja meg S2A0]-04063-]7/2017. sz.
állásfogla,lást és hag,,ja jóvá a Mezőgazdasági Igazgatási szerv a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Elelmiszerbiztonsági és Földhivatali Főosztály 572 892/2/2017. számú Végzésében
megáIlapított elővásárlási sorrendet,
Valamint Soós Anita elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révéna jövőben az elővásórlási
jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja.
.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek alapján szíveskedjenek az előterjesztést
megtárgyalni, és abban döntést hozni

Tiszaeszlár, 2Ot7, július 03.

!

