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A

mező- és erdőgazdasági Íöidek forga1máról szó1ó 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:
Földforgalmi tv.) 5.$ 17. pontja szerint mező-, erdőgazdasági hasznosítású fij1dnek minősülő

ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződések mezőgazdasági igazgatási szew á1tali jóváhagyásának
megtagadását eredmónyező he|yi fii|dbizottság á||ásfog|alása e|len e|őterjesztett kifogás települési
önkormányzat
e|bírá|ásával kapcsolatos e|járásával kapcsolatban segítő
közreműködésüket kérve az a|éhbial<ró1' tájékoztatnám onöket.

általi

A Földforgalmi tv. ó8.$ (5) bekezdése, valamint a mező- és erdőgazdasági Ítildek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvénnyel összefiiggő egyes rendelkezésekől és átmeneti szabá1yokról szó1ó
2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 103/A. $- a települési önkormányzat képviselő.
testtiletéhez telepíti a helyi foldbizottság á1lásfog1alása ellen előtedesztett kifogás elbírálását.

A

Föld|orgalmi tv. 68.$ (5) bekezdése szerint,,A helyi ftildbizottság állásfoglalása ellen kifogás
terjeszthető elő a települési önkormányzat képviselő-testületénél.''
A Fétv' 103/4. $ (2) bekezdése szerint ,,A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett
állásfog1a1ást, ha annak kiadására a Fö1dforgalmi torvény 23_25. $.a megsértéséve1került sor,
egyébkénta kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a kepviselő-testii1et érdemi vizsgálat né1kiil
elutasítja. A képviselő-testiilet a kifogáSt 15 napon belül zrírt ülésen bírá1j a el' A képviselő-testüIet a
döntését jegyző útján közli a helyi |oldbizottsággal, a kifogást tevőve1 és a mezőgazdasági igazgatási
szen vel."
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Fö1dforgalmi tv. 24. $ (1) bekezdése szerint,,A helyi |oldbizottság _ a mezőgazdasági igazgatási
szerv megkeresésének a beérkezéSétőlszámított _ 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés
jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges ál1ásfoglalását.''
A Földforga|mi ty.24. $ (2) bekezdés d) pontja alapján a he1yi |oldbizottság az adás.r'ételi
szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján a következő szempont szerint is
ér1ékeli: az ellenérték a fold forgalmi értékévelarányban áll.e, s ha nem, az arán1talansággal a vevő
elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.

A

Amennyiben a helyi Íiildbizottság állásfoglalásában a Földforgalmi tv. 24. $ (2) bekezdés d) pontja
alapján nem támogatja az adott ftild tulajdonjogának átruhéuásáról szóló szerződés jóváhagyását, és
az Onkormányzat a rendelkezésre á1ló dokumentumok alapj án nem tudja kellően mérlegelni, hogy az
adáSvételi szerződésben megállapított ellenérték a Íii1d forgalmi éÍtékévelténylegesen arányban
ál1 _e, a kifogásban előadottak - amely szeint az ingatlan vételára nem kiemelkedően magas _
elbírálásához szükséges az íngat|an forgalmi értékénektényleges megállapítása.

Az

adott kifogásban előadottak a1átámasztásához így szükséges az adásvétel tárgyát képező
ingat1arrra vonatkozóan adó- és ér1ékbizonyítvány,vagy ingatlanforgalmi szakértő á1tal készíteil
éfiékbecs1ésismerete.

án a Kamara

Kérem, hogy fentiek

alapj

Sesítő közreműködésüket

előre is köszönöm.

illetékességi területén működő ügywédeket

szíveskedjenek tájékoztatni, hogy általuk a települési önkormányzat képviselő-testületéhez a helyi
fii1dbizottság állásfoglalása ellen _ amennyiben az a Földforgalmi tv. 24. $ (2) bekezdés d) pontja
alapján nem támogatta az adáSvételi szeruődés jóváhagyását - előterjesztett kifogásukhoz
mel|ékeljékaz adásvéte| tátgyát képező ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt' va5l
ingatlanforga|mi szakértő áltaI készítettértéktlecslést.
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