
87/2019. (V. 14.) KT határozat 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 14-i rendkívüli, zárt 

ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

88/2019. (V. 14.) KT határozat 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 14-i rendkívüli, zárt 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 

2. Napirend elfogadása 

3. Előterjesztés a Taksony 059/10. hrsz-ú termőföld ingatlan adásvételével kapcsolatban 

benyújtott kifogás ügyében 

4. Előterjesztés a Taksony 0147/44 hrsz-ú termőföld ingatlan adásvételével kapcsolatban 

benyújtott kifogás ügyében 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

89/2019. (V. 14.) KT határozat 

Taksony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi földbizottságként eljáró 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Pest Megyei Elnökségének a 

taksonyi 059/10 helyrajzi számú termőföld ingatlan adásvétele tárgyában hozott PE01-02336-

8/2019 számú állásfoglalása ellen Sebes Márton 1012 Budapest, Logodi u. 22. 4. em. 9. ajtó, 

Sebes András 1013 Budapest, Döbrentei u. 2-4. 2. em. 12. ajtó és Bagi Attila István 2316 Tököl, 

Fő utca 30. szám alatti lakos által előterjesztett  

 

kifogást elutasítja. 

 

A határozat bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással, a közléstől számított 

harminc napon belül, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (1146 

Budapest, Hungária krt.179-189. M3 Irodaház) részére címzett, de Taksony Nagyközség 

Önkormányzata Jegyzőjénél (2335 Taksony, Fő út 85.) 3 példányban benyújtott vagy ajánlott 

küldeményként postára adott keresetlevélben lehet kérni. 

A közigazgatási határozat ellen indítható közigazgatási per illetéke 30.000 Ft, amelyet a tárgyi 

illeték-feljegyzési jogra tekintettel a bíróság rendelkezése alapján utólag kell megfizetni. 

 

INDOKOLÁS 

Piróth János 2335 Taksony, Botond u. 8., mint eladó, valamint Sebes Márton (1012 Budapest, 

Logodi u. 22. 4.em. 9. ajtó), Sebes András (1013 Budapest, Döbrentei u. 2-4. 2.em. 12. ajtó), 

valamint Bagi Attila István (2316 Tököl, Fő utca 30), mint vevők 2018. június 14. napján 

adásvételi szerződést kötöttek a Taksony, 059/10. helyrajzi számú, szántó művelési ágú 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan. 

Piróth János eladó az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződés hirdetményi úton történő 

közlésére irányuló kérelmet nyújtott be a jegyzőhöz 2018. június 18-án az adásvételi és a 

haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 

szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1)-(3) 

bekezdései alapján.  



Az adásvételi szerződés 2018. június 18. és augusztus 21. között került kifüggesztésre a 

Taksonyi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

 

A Korm. rendelet 5. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint kiállított iratjegyzéket az 

adásvételi szerződés eredeti példányaival együtt 2018. augusztus 23-án a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi 

törvény) 22. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján – jóváhagyás céljából – a jegyző 

megküldte a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályának. 

 

2019. április 23-án érkezett meg a Hivatalhoz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, mint helyi 

földbizottság állásfoglalása, mely szerint az adásvételi szerződés szerinti vevők esetében nem 

támogatja a szerződés jóváhagyását. „A nem támogatás indoka: a helyi földbizottságként eljáró 

szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelés során arra a következtetésre 

jutott, hogy a szerződés alkalmas a törvény céljainak, rendelkezéseinek megkerülésére, mivel 

köztudomású tények és a helyi földbizottsági szerv legjobb ismeretei alapján az értékelt 

személynek nem életvitelszerű lakóhelye a föld fekvése szerinti település, így nem minősülhet 

helyben lakónak. Az adásvételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem 

áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási 

jogának gyakorlásától, mivel köztudomású tény, hogy a településen a földek átlagára az 

adásvételi szerződésben szereplő ellenértékhez képest jelentősen alacsonyabb.” 

 

Az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI. 5.) számú AB határozatában foglaltakat figyelembe véve 

a jegyző az ügylet összes ismert résztvevője részére az állásfoglalást haladéktalanul megküldte 

és tájékoztatta őket a kifogás benyújtásának lehetőségéről. 

AZ ÁLLÁSFOGLALÁS ELLEN 5 NAPON BELÜL A MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI 

FÖLDEK FORGALMÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI CXXII. TÖRVÉNNYEL ÖSSZEFÜGGŐ 

EGYES RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS ÁTMENETI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI 

CCXII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: FÉTV.) 103/A. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN AZ 

ELADÓ, A VEVŐ, ILLETVE A HATÁRIDŐBEN ELFOGADÓ NYILATKOZATOT TEVŐ 

ELŐVÁSÁRLÁSRA JOGOSULT KIFOGÁST TERJESZTHET ELŐ A TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNÉL. 

A Fétv. 103/A. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület megváltoztatja a kifogással 

érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-a megsértésével 

került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi 

vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. 

A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel és 

a mezőgazdasági igazgatási szervvel. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat 

vehető igénybe. 

 

Az állásfoglalás kézhezvételét követő 5 napon belül - 2019. április 30-án - Sebes Márton, Sebes 

András és Bagi Attila István vevők kifogással éltek a Képviselő-testület felé. 

 

A kifogásban az alábbiakat adják elő: 

 

„Sebes Márton, Sebes András és Bagi Attila István (vevők) ugyan nem élnek életvitel szerűen 

Taksony Nagyközségben, azonban ennek a közösségnek kiemelt adózói, mint 

gyártulajdonosok. A vevők a Taksony, külterület 059/43 hrsz. alatt található- a termelésből 

kivont, már átminősített- földterület tulajdonosai is egyben. A vevők elkötelezettek a térség 

fejlesztése iránt, amit jól mutat a jelentős beruházási szándék és az a tény, hogy több mint egy 



évtizede a településen dolgoznak, vállalkozásuk székhelye is hosszú évtizedek óta Taksonyban 

van. 

 

Az adásvétel tárgyát képező szántóföld a vevők számára meglévő beruházási területük növelése 

céljából fontos, emiatt alakult ki a- szántóföldeknél szokatlanul- magas ár, ami a későbbi 

kivonatási eljárást követően, mint beruházási terület értékét mutatja már. Taksony Nagyközség 

rendezési tervében ez a terület kereskedelmi-ipari övezet, így álláspontunk szerint az 

Önkormányzat érdekei valósulnak meg, nevezetesen tőkét vonz az említett terület, amely 

fejlődésnek indul ezáltal. 

 

Nem értünk egyet tehát a Földbizottság állásfoglalásával abban a tekintetben, mely szerint a 

szerződés alkalmas a törvény céljainak, rendelkezéseinek megkerülésére, hiszen éppen a 

jogszabály céljait és rendelkezéseinek maximális szem előtt tartásával kötöttük a szerződést. 

Fentiekre való hivatkozással kérjük, hogy a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződést 

jóváhagyni szíveskedjenek.” 

 

A Képviselő-testület jelen eljárás keretében azt jogosult vizsgálni, hogy az állásfoglalás 

kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ának megsértésével került-e sor. Ennek hiányában a 

kifogást el kell utasítani. A Képviselő-testület határozatának részletes indokolást is tartalmaznia 

kell. 

 

A Földforgalmi törvény szerint  

„24. § (1) A helyi földbizottság - a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a 

beérkezésétől számított - 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának 

megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását. 

(2) A helyi földbizottság az adás-vételi 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 a jelen eljárás keretében léptetnék 

egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba; 

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve 

a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra 

jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult 

ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott 

kötelezettségvállalások teljesítésére, 

cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát 

visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy 

cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld 

tulajdonjogát; 

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a 

vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.” 

 

A tényállás tisztázása érdekében a Hivatal az alábbi kiegészítő ténymegállapításokat tette: 

 

1. A vevők a településünkön működő betonEPAG Építőanyaggyártó Kft. ügyvezetői. 

Telephelyük az adásvételi szerződés tárgyát képező Taksony, külterület 059/10 hrsz.-ú 

ingatlan szomszédságában van. 



2. Az adóhatóság az elmúlt évben az eljárással érintett területre kiadott adó- és 

értékbizonyítványokban 300 Ft/m2 átlagárat állapított meg. Jelen szerződésben a felek 

3.081 Ft/m2 árban állapodtak meg. 

3. A terület a T51 Szabályozási terv szerint gazdasági, ipari besorolásban van (Gip-1.).  

 

2019. május 14-én tartott zárt ülésén a Képviselő-testület tárgyalta az ügyet, melynek során a 

jogszabály előírásai szerint megvizsgálta a kamara eljárását, illetve a benyújtott kifogásban 

előadottakat. 

A 059/10. helyrajzi számú külterületi ingatlan jelenleg szántó művelési ágú ingatlanként van 

nyilvántartva az ingatlan-nyilvántartásban. A képviselő-testület álláspontja, hogy a helyi 

településrendezési eszközök csupán lehetőséget teremtenek a más célú hasznosítására, egy 

jövőbeni beruházás megvalósítására, azonban az ingatlan értékének megállapításakor a 

jelenlegi művelési ágat szükséges figyelembe venni, függetlenül Vevők jövőbeni hasznosítási 

céljaitól. A szabályozási terv szerinti gazdasági, ipari besorolású övezetben való 

elhelyezkedésnek korábban sem volt tapasztalható ilyen mértékű árfelhajtó hatása. Erre, 

valamint a hasonló elhelyezkedésű és minőségű termőföldek ismert adás-vételi adataira való 

tekintettel pedig megállapítható, hogy az adásvételi szerződésben szereplő ellenérték a föld 

forgalmi értékével valóban nem áll arányban.  

  

A Képviselő-testület álláspontja szerint a kamara állásfoglalása kiadása során nem sértette meg 

a Földforgalmi törvény 23-25.§-át, ezért azt a 89/2019 (V.14.) számú KT határozatával 

helybenhagyta és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

A Képviselő-testület hatáskörét a Fétv. 103/A. § (1) bekezdése, illetékességét az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdés 

a) pontja biztosítja.  

 

A jogorvoslat lehetőségét és módját az Ákr. 116. § (4) bekezdés b) pontja, valamint a 114. § 

(1) bekezdése, és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 19. 

§ (1) bekezdés a) pontja szabályozza. A keresetlevél előterjesztésének módját a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése és a 39. § (1) bekezdése 

szabályozza. 

A közigazgatási határozat ellen indítható közigazgatási per illetékének mértékéről és 

illetékfeljegyzési jogról szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. 

§ (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

90/2019. (V. 14.) KT határozat 

Taksony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi földbizottságként eljáró 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Pest Megyei Elnökségének a 

taksonyi 0147/44 helyrajzi számú termőföld ingatlan adásvétele tárgyában hozott PE01-02339-

8/2019. számú állásfoglalása ellen Gaál Imréné 1141 Budapest, Szomolány köz 9. szám alatti 

lakos által előterjesztett  

 

kifogást elutasítja. 

 



A határozat bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással, a közléstől számított 

harminc napon belül, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (1146 

Budapest, Hungária krt.179-189. M3 Irodaház) részére címzett, de Taksony Nagyközség 

Önkormányzata Jegyzőjénél (2335 Taksony, Fő út 85.) 3 példányban benyújtott vagy ajánlott 

küldeményként postára adott keresetlevélben lehet kérni. 

A közigazgatási határozat ellen indítható közigazgatási per illetéke 30.000 Ft, amelyet a tárgyi 

illeték-feljegyzési jogra tekintettel a bíróság rendelkezése alapján utólag kell megfizetni. 

 

INDOKOLÁS 

 

Gaál Imréné (1141 Budapest, Szomolány köz 9.), Barz Endre (1238 Budapest, Majori út 4/1.) 

és Veres Éva (1141 Budapest, Cserebogár u. 35.)  mint eladók, valamint Bódis Krisztina (2335 

Taksony, Sziget nyaraló 3.), mint vevő 2018. május 25. napján adásvételi szerződést kötöttek a 

Taksony, 0147/44. helyrajzi számú, szántó művelési ágú ingatlan 339/626  tulajdoni hányadára 

vonatkozóan. 

Gaál Imréné, Barz Endre és Veres Éva eladók az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződés 

hirdetményi úton történő közlésére irányuló kérelmet nyújtottak be a jegyzőhöz 2018. június 

4.-én az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó 

eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdései alapján.  

 

Az adásvételi szerződés 2018. június 12. és augusztus 14. között került kifüggesztésre a 

Taksonyi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

 

A Korm. rendelet 5. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint kiállított iratjegyzéket az 

adásvételi szerződés eredeti példányaival együtt 2018. augusztus 15.-én a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi 

törvény) 22. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján – jóváhagyás céljából – a jegyző 

megküldte a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályának. 

 

2019. április 23-án érkezett meg a Hivatalhoz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, mint helyi 

földbizottság állásfoglalása, mely szerint az adásvételi szerződés szerinti vevő esetében nem 

támogatja a szerződés jóváhagyását. „A nem támogatás indoka: a helyi földbizottságként eljáró 

szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelés során arra a következtetésre 

jutott, hogy a szerződés alkalmas a törvény céljainak, rendelkezéseinek megkerülésére, mivel 

köztudomású tények és a helyi földbizottsági szerv legjobb ismeretei alapján az értékelt 

személynek nem életvitelszerű lakóhelye a föld fekvése szerinti település, így nem minősülhet 

helyben lakónak. Az adásvételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem 

áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási 

jogának gyakorlásától, mivel köztudomású tény, hogy a településen a földek átlagára az 

adásvételi szerződésben szereplő ellenértékhez képest jelentősen alacsonyabb.” 

 

Az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI. 5.) számú AB határozatában foglaltakat figyelembe véve 

a jegyző az ügylet összes ismert résztvevője részére az állásfoglalást haladéktalanul megküldte 

és tájékoztatta őket a kifogás benyújtásának lehetőségéről. 

Az állásfoglalás ellen 5 napon belül a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. 

évi CCXII. törvény (továbbiakban: Fétv.) 103/A. § (1) bekezdése alapján az eladó, a vevő, 

illetve a határidőben elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő 

a települési önkormányzat képviselő-testületénél. 



A Fétv. 103/A. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület megváltoztatja a kifogással 

érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-a megsértésével 

került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi 

vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. 

A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel és 

a mezőgazdasági igazgatási szervvel. A Képviselő-testület döntése ellen bírósági felülvizsgálat 

vehető igénybe. 

 

Az állásfoglalás kézhezvételét követő 5 napon belül - 2019. április 30-án postára adott 

(hivatalunkba érkezett: 2019. május 3-án) – Gaál Imréné eladó kifogással élt a Képviselő-

testület felé. 

 

A kifogás alapjául az alábbiakat adta elő: 

 

- Bódis Krisztina, vevő 8 éve életvitelszerűen Taksonyban lakik. Korábban az állandó 

lakcíme Budapesten volt, de taksonyi tartózkodási hellyel is rendelkezett az adásvétellel 

érintett ingatlan közvetlen szomszédságában fekvő 2335 Taksony, Sziget Nyaraló 3. 

szám alatt, mely 2019. április 29-től az állandó lakcíme. 

- Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy az adásvételi szerződésben szereplő 

ingatlan egy részét már 2004. évben értékesítették a jelenlegi szerződésben szereplő 

árnál magasabb átlagáron. Emiatt úgy gondolja, hogy a jelen adásvételi szerződésben 

meghatározott vételár nem magas, hanem tükrözi a helyi ingatlanok forgalmi értékét. 

Gaál Imréné, eladó álláspontja szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, mint helyi 

földbizottság állásfoglalásában megfogalmazott indok nem helyt álló. Ezért kéri a Képviselő-

testületet, hogy a kifogásban leírt indokokat mérlegelve hagyja jóvá az adásvételi szerződést. 

 

A Képviselő-testület jelen eljárás keretében azt jogosult vizsgálni, hogy az állásfoglalás 

kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-ának megsértésével került-e sor. Ennek hiányában a 

kifogást el kell utasítani. A Képviselő-testület határozatának részletes indokolást is tartalmaznia 

kell. 

 

A Földforgalmi törvény szerint  

24. § (1) A helyi földbizottság - a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a 

beérkezésétől számított - 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának 

megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását. 

(2) A helyi földbizottság az adás-vételi 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 a jelen eljárás keretében léptetnék 

egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba; 

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve 

a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra 

jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult 

ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott 

kötelezettségvállalások teljesítésére, 

cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát 

visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy 

cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld 

tulajdonjogát; 



d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a 

vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. 

Az agrárkamarai állásfoglalás a szerződéssel kapcsolatban a szerző fél esetében a szerződést 

fenti törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontjára hivatkozással nem támogatta, továbbá arra is 

hivatkozott, miszerint a vevő - tudomása szerint - nem lakik életvitelszerűen Taksonyban. 

A tényállás tisztázása érdekében a Hivatal az alábbi intézkedéseket, ténymegállapításokat tette: 

1. A személyi és lakcímnyilvántartás adatai szerint a vevő közel három éve (2016. 

november 30-től) valóban rendelkezik taksonyi tartózkodási illetve 2019. április 29 óta 

állandó lakóhellyel, de a kifogásban hivatkozott 8 év életvitelszerű itt lakást egyéb 

módon nem támasztották alá. 

2. Az ingatlannyilvántartás adatai alapján Bódis Krisztina, vevő, nem tulajdonosa a 

lakcímeként megjelölt és általa életvitelszerűen lakott Taksony, Sziget Nyaraló 3. szám 

alatti ingatlannak. 

3. Telefonos megkeresés során az eladó úgy nyilatkozott, hogy a vevő (Bódis Krisztina) a 

megvásárolni kívánt ingatlanrészt növénytermesztés céljára szeretné használni, mivel 

az közvetlenül az általa lakott ingatlan mögött helyezkedik el. Az adásvételi 

szerződéshez azonban nincs használati megállapodás csatolva, így nem tisztázott, hogy 

a vevő a későbbiekben az osztatlan közös tulajdonú ingatlan mely konkrét részének 

(339/626 tulajdoni hányad) használatára jogosult. 

4. Telekalakítási eljárás során telekösszevonás a két ingatlan esetén az építésügyi 

szabályok szerint nem lehetséges, mivel a két ingatlan között húzódik a bel- és 

külterületi határvonal. 

5. Az adóhatóság az elmúlt évben az eljárással érintett területre kiadott adó- és 

értékbizonyítványokban 300 Ft/m2 átlagárat állapított meg. Jelen szerződésben a felek 

2.591 Ft/m2 árban állapodtak meg. 

6. Eladó semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá, hogy a telek másik tulajdoni 

hányadát 2004-ben ennél magasabb átlagáron értékesítette, mely alátámasztaná, hogy 

adott ingatlan valóban magasabb értékkel bír. 

 

2019. május 14-én tartott zárt ülésén a Képviselő-testület tárgyalta az ügyet, melynek során a 

jogszabály előírásai szerint megvizsgálta a kamara eljárását, illetve a benyújtott kifogásban 

előadottakat. 

A 0147/44. helyrajzi számú külterületi ingatlan jelenleg szántó művelési ágú ingatlanként van 

nyilvántartva az ingatlan-nyilvántartásban. A képviselő-testület álláspontja, hogy az ingatlan 

értékének megállapításakor a jelenlegi művelési ágat szükséges figyelembe venni, függetlenül 

Vevők jövőbeni hasznosítási céljaitól. Erre, valamint a hasonló elhelyezkedésű és minőségű 

termőföldek ismert adás-vételi adataira való tekintettel pedig megállapítható, hogy az adásvételi 

szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével valóban nem áll arányban.  

 

A Képviselő-testület álláspontja szerint a kamara állásfoglalása kiadása során nem sértette meg 

a Földforgalmi törvény 23-25.§-át, ezért azt a 90/2019 (V.14.) számú KT határozatával 

helybenhagyta és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

A Képviselő-testület hatáskörét a Fétv. 103/A. § (1) bekezdése, illetékességét az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdés 

a) pontja biztosítja.  

 

A jogorvoslat lehetőségét és módját az Ákr. 116. § (4) bekezdés b) pontja, valamint a 114. § 

(1) bekezdése, és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 19. 

§ (1) bekezdés a) pontja szabályozza. A keresetlevél előterjesztésének módját a közigazgatási 



perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése és a 39. § (1) bekezdése 

szabályozza. 

A közigazgatási határozat ellen indítható közigazgatási per illetékének mértékéről és 

illetékfeljegyzési jogról szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. 

§ (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

108/2019. (V. 28.) KT határozat 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 28-i rendes, zárt ülés 

jegyzőkönyvének hitelesítésére Szalai János képviselőt választja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

109/2019. (V. 28.) KT határozat 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 28-i rendes, zárt ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 

2. Napirend elfogadása 

3. Előterjesztés Taksony Parti utca rendezése keretében út céljára történő ingatlan 

ajándékozások 

4. Előterjesztés Taksony Tóparti lakópark 6627 hrsz-ú ingatlanának telekfelosztása és út 

céljára történő leadása ügyében 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

110/2019. (V. 28.) KT határozat 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ferancz László ingatlanrendező 

földmérő által 20/2019 és 21/2019 munkaszámokon a Parti utca rendezése ügyében készített, 

és a Ráckevei Körzeti Földhivatal által záradékolás alatt álló változási vázrajz alapján a 232 

helyrajzi számú „kivett közút” és a 246 helyrajzi számú „kivett beépítetlen terület” 

megnevezésű ingatlanokról nyíló belterületi ingatlan-részek Önkormányzat részére történő 

ajándékozását elfogadja. 

Az ajándékozás költségeit az Önkormányzat viseli. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

111/2019. (V. 28.) KT határozat 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gomb Ép-Szer Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Rév út 29.,  képviseli Horváth 



Andorné ügyvezető) tulajdonában álló 6627 hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárással 

létrehozni tervezett 6627/1 helyrajzi szám alatti, kivett közút megnevezésű, 322 m2 

térmértékű terület Önkormányzat részére történő ajándékozását elfogadja.  

 

Az ajándékozás földhivatali költségeit Ajándékozó viseli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 
 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 


