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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2018. augusztus 27-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Döntés Mód Gyuláné és társai által az Önkormányzat részére    
  térítésmentesen felajánlott termőföld elfogadása ügyében 
Előterjesztő:  Bolla Albert polgármester 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport 
  Molnár Károly csoportvezető 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2018. július végén, ügyfélfogadás keretében megkeresett az osztatlan közös tulajdonban levő, 
Raposka külterület 031/1 helyrajzi számú legelő néhány résztulajdonosa Raposka Község 
Önkormányzata részére térítésmentesen felajánlották az alábbiak szerint részletezett 
tulajdonrészüket: 

− Mód Gyuláné (szül.: Ihász Magdolna) herendi lakos 3500/14336 tulajdoni hányadát, 
− Tarsolyné Mód Krisztina Budaőrsi lakos 1750/14336 tulajdoni hányadát, és 
− Illés Róbertné (szül: Mód Melinda) 1750/14336 tulajdoni hányadát. 

 
A három tulajdonrész a teljes területnek majd a fele. Az ajándékozással érintett földterület kb. 2 
ha. 1874 m2 nagyságú. A legelő a vasúti pályatesttől délre, a nemesvitai területekkel határos. 
Hivatalos közúti kapcsolata nincs. 
Az ajándékozók az ingatlanért térítési díjat nem kértek, az Önkormányzatot – az ajándék 
elfogadása esetén - a tulajdonszerzéssel kapcsolatos egyéb költségek, például az ügyvédi 
költségek terhelik.  
A legelő a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része és a Natura 2000 területhez tartozik, ezért 
amennyiben a tulajdonunkba kerül, úgy a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyaink között 
kell nyilvántartani.  
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 
Földforg. tv.) 36. § (1) bekezdés c) pontja szerint ajándékozás esetén nem szükséges a 
mezőgazdasági szakigazgatási szerv jóváhagyása.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mód család által tett felajánlást tárgyalja meg. 
Tekintettel arra, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn az ajándékozók és az Önkormányzat 
között javaslom a felajánlás elfogadását.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy bízzon meg az előkészítő feladatokkal és 
hatalmazzon fel az ajándékozási szerződés aláírására.    
 
                HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Raposka külterület 033/1 helyrajzi számú, 4 ha 4797 m2 
területű legelőnek a 3500/14336 tulajdoni hányadát Mód 
Gyuláné, 1750/14336 tulajdoni hányadát Tarsolyné Mód 
Krisztina és 1750/14336 tulajdoni hányadát Illés 
Róbertné felajánlása alapján elfogadja.  



A Képviselő-testület a tulajdonszerzéssel kapcsolatos 
költségeket a Raposka község költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 
Általános tartaléka terhére biztosítja.  

Felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés 
aláírására.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a tulajdonszerzést követően az új 
vagyonelemet az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 5/2013. (IV.30.) 
önkormányzati rendeletben és vagyonnyilvántartásban 
szerepeltesse. 

 

      Határidő:  azonnal, illetve a tulajdonszerzést  
        követően 
      Felelős: polgármester, jegyző 
 
Raposka, 2018. augusztus 02. 
 
        Bolla Albert 
        polgármester 


