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Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2017. január 31-i ülésén hozott határozatokból 
 

9/2017. (I.31.) számú képviselő-testületi határozat 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pusztazámori 093/1 és a 093/4 hrsz alatti 
termőföldek tulajdonjogának átruházásával kapcsolatosabban a következők szerint dönt: 
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Pest Megyei Elnökségének, mint a 
helyi földbizottsági feladatkörben eljáró szervnek (azonosító: NAKNy101) a PE01-03785-8/2016 
számon 2016. augusztus 8-án kiadott állásfoglalását a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 
2013. évi CCXII. törvény 103/A. §-ában biztosított hatáskörében eljárva az alábbiak szerint, részben 
megváltoztatja: 
1./ A Képviselőtestület támogatja az adásvételi szerződés szerinti szerző fél, Csirke Balázs Péter 2461 
Tárnok, Béla u. 1/1 sz. alatti lakos tulajdonszerzését. A szerző fél családi gazdálkodást folytat. Jelenleg 
Pusztazámoron is folytat földművelést összességében kevesebb mint 1,5 ha területen. A 
tulajdonszerzés a saját és közvetlen termelési és szolgáltatási munkavégzésen alapuló 
agrárgazdálkodás bővülését szolgálja.  
2./ A Képviselő-testület érvényesnek és időben benyújtottnak fogadja el Vinis János 2464 Gyúró, 
Kossuth Lajos u. 24. sz. alatti lakos elővásárlási jog jogosultjaként tett nyilatkozatát és támogatja az ő 
tulajdonszerzését is. A nyilatkozatot tevő fél családi gazdálkodást folytat. Jelenleg Pusztazámoron is 
folytat földművelést több földrészleten. A tulajdonszerzés a saját és közvetlen termelési és 
szolgáltatási munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás bővülését szolgálja. 
 

Indokolás 
Csirke Balázs Péter, mint szerző fél 2016. március 16-án adásvételi szerződést kötött Magyar Éva és 
Magyar Károly eladókkal a pusztazámori 093/1 hrsz alatti termőföld ingatlan összesen 1823/5847 
(911/5847 és 912/5847) tulajdoni illetőségének, valamint a 093/4 hrsz. alatti termőföld ingatlan 
összességében 1/1 (581/1162 és 581/1162) tulajdonjogának átruházására. Majd a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően kérte a szerződés hirdetményi úton történő közzétételét. A hirdetményt a 
Pusztazámor területére illetékességgel rendelkező jegyző az előírásoknak megfelelően 2016. március 
21.- és 2016. május 27. napja között 60 nap időtartamra közzétette.  
A közzététel ideje alatt Vinis János elővásárlási jog jogosultjaként 2016. május 4-én elfogadó 
nyilatkozatot tett. A közzétételt követően 2016. május 31-én a szerződést, a közzétételi kérelmet és 
az elfogadó nyilatkozatot a jegyző felterjesztette a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalához. A 
további eljárás során Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Pest Megyei 
Elnöksége, mint a helyi földbizottsági feladatkörben eljáró szerv (azonosító: NAKNy101) PE01-03785-
8/2016 számon 2016. augusztus 8-án kiadott állásfoglalásában támogatta Csirke Balázs Péter 
tulajdonszerzését. Az állásfoglalás nem szól Vinis János elfogadó nyilatkozatáról, azaz a kamara nem 
foglalt állást Vinis János személyéről, tulajdonszerzési szándékáról, arról, hogy elővásárlási jog 
jogosultjának tekinti-e vagy sem.  
A jogszabályi előírásoknak és az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésének megfelelően 2016. 
szeptember 7-én az érintettek (eladó, vevő és elfogadó nyilatkozatot tevő) közvetlenül értesítve 
lettek a kamarai állásfoglalásról. Majd az átvételi igazolások visszaérkezése után a kamara 



állásfoglalása 2016. szeptember 29. és 2016. október 6. között 5 napra közzé lett téve. Az értesítés 
átvételét követően, már a közzététel előtt Vinis János 2016. szeptember 14-én az értesítésre kézzel 
írt kifogást jelentett be a kamara állásfoglalása ellen. A kifüggesztés után az iratanyagot a jegyző 
2016. október 10-én felterjesztette a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalának és megküldte a 
vevőnek és az eladónak. Mindezek után 2017. január 19-én 575.083-6/2016 számon kiadott 
végzésében a PMKH Földhivatali Osztály jogsegélyként tájékoztatást és a Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének határozatát kérte a kamara állásfoglalásával kapcsolatban. A 
képviselő-testület a 2016. január 26-án érkezett megkeresést követően a 2016. január 31-ére 
összehívott rendkívüli ülésen, zárt ülés keretében, tárgyalta a kifogást. Az ülésen meghívott volt mind 
a vevő, mind az elfogadó nyilatkozatot tevő. Az iratok alapján a képviselő-testület megállapította, 
hogy Vinis János a rendelkezésére álló határidőn belül tette az elfogadó nyilatkozatot és ugyanígy járt 
el a kamarai állásfoglalással szembeni kifogás benyújtásakor is. Miután a kamarai állásfoglalás nem 
tér ki Vinis János nyilatkozatára, azzal kapcsolatban nem foglal állást, a képviselő-testület 
megállapította, hogy a kamara állásfoglalását a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény 23-25. §-aiban foglalt rendelkezések megsértésével adták ki. A képviselő-
testület ismeretében volt annak, hogy mindkét személy mezőgazdasági tevékenységet folytat, 
mindkettő jelenleg is művel Pusztazámor közigazgatási területén belül termőföldet. Mindezek 
alapján a rendelkező rész szerint döntve mind a vevő, mind az elfogadó nyilatkozatot tevő 
tulajdonszerzését támogatja, mert bármelyik félnek engedélyezi a tulajdonszerzést a PMKH 
Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földügyi és Földmérési Osztálya az erről 
szóló döntés nem sérti a Pusztazámor Községi Önkormányzat érdekét.   
 
 

dr. Újházi Miklós sk.     Pátrovics Benedek sk.  
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