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ELŐTERJESZTÉS 

 

Biatorbágy 4583 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Dr. Zsolnay Edit, 1122 Budapest, Karap u. 7. szám alatti lakos, azzal a kéréssel fordult a T. 
Képviselő-testülethez, hogy nyilatkozzon a 4583 hrsz.-ú ingatlan adásvételi szerződés 
meghirdetésekor az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról.  

A tulajdoni lapon szőlő községi mintatér bejegyzés található:  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  

2. §. (4.)  

földminősítési mintatér: különböző minőségű talajjal rendelkező földterületek jellemző 
tulajdonságainak szemléltetésére művelési áganként és minőségi osztályonként kijelölt azon 
terület, ahol ezek a tulajdonságok a becslőjáráson, illetve a településen  belül a 
legjellemzőbbek.  

27. § (1) A földminősítési eljárás az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott azon eljárás, 
amelynek során a földminősítés eredményeként a termőföld művelési ága, valamint 
minősége megállapításra kerül. 

 (3) A földminősítést e törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet szabályai 
szerint kell végrehajtani. 

28. § A termőföldek minőségének megállapítása az e törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben kijelölt becslőjárásoknak és osztályozási vidékeknek megfelelően, a 
járási és községi mintatérhálózat alapján osztályba sorozással történik. 

30/C. § (1) A földminősítési mintaterek által elfoglalt területre - mintaterenként legfeljebb 

50 m2 nagyságú ingatlanrészre - az államot e törvény erejénél fogva használati jog illeti 
meg. A használati jog a mintatér megszűnését megállapító határozat véglegessé válásáig 
marad fenn. 

(2)  A használati jogot az ingatlanügyi hatóság földminősítési mintateret kijelölő, vagy a 
földminősítési mintatér földrészleten való elhelyezkedését megállapító végleges határozata 
alapján kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni, illetve a mintatér megszűnését 
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megállapító végleges határozata alapján kell onnan törölni. A használati jogot az ingatlanügyi 
hatóság gyakorolja. 

(3) A tulajdonost az (1) bekezdésben meghatározott használati joggal összefüggésben 
kártalanítás nem illeti meg. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (6)  bekezdése értelmében a 
védett terület esetében a helyi önkormányzatnak elővásárlási joga van.  

A fenti törvények alapján került rá Biatorbágy 4583 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjára   2007-
ben a  helyi jelentőségű védett terület bejegyzés, illetve így lett elővásárlási joga Biatorbágy 
Város Önkormányzatának.    

 

A mellékelt ingatlan adásvételi szerződés ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy döntsön lemond-e az elővásárlási jogáról vagy él-e azzal a szerződésben meglévő 
feltételekkel.   

 

Biatorbágy, 2018. 07. 13.  

       

 

 

Tarjáni István s.k. 

polgármester 

 

 

 

Mellékletek: 

- Kérelem, 
- Tulajdoni lap másolat 
- Szerződés 

 

 

 

 

  

Készítette: Bolfán Istvánné Simon Ágnes 

Ellenőrizte: K. Horváth Mónika 

 



 
„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (VI. 28.) határozata 

Biatorbágy 4583 hrsz.-ú ingatlanon elővásárlási jog fenntartása 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biatorbágy, 4583 hrsz.-ú ingatlanra 
bejegyzett elővásárlási jogával élni kíván, és a szerződésben lévő feltételekkel megvásárolja 
a 4583 hrsz.-ú ingatlant.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (VI. 28.) határozata 

Biatorbágy 4583 hrsz.-ú ingatlanon elővásárlási jogról való lemondás 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biatorbágy 4583 hrsz.-ú ingatlanra 
bejegyzett elővásárlási joggal kapcsolatos kérelmet megtárgyalta, és nem kíván élni az 
elővásárlási jogával Fekete Istvánné eladó adásvételi szerződésével kapcsolatban. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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