KÉRELEM NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLET
TÉRÍTÉSMENTES TULAJDONBA ADÁSA IRÁNT
Alulírott kérelmező
(önkormányzat neve)*:
Polgármester neve*:
Székhely*:
Levelezési cím*:
Törzskönyvi azonosító
szám*:
Adószám*:
Statisztikai számjel*:
Telefonszám*:
E-mail cím:
Számlavezető pénzintézet
neve, bankszámlaszám:
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (5) bekezdése, illetve
22. § (1) bekezdése alapján térítésmentes önkormányzati tulajdonba adás iránti kérelmet
nyújtok be a Magyar Állam mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti
Földalapkezelő Szervezetnek (rövidített neve: NFA, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér
5., adószáma: 15775704-2-42, statisztikai számjele: 15775704-8413-312-01, törzskönyvi
azonosító szám: 775706, képviseli: Nagy János elnök) az alábbi ingatlanra vonatkozóan
(egy kérelem csak egy ingatlan adatait tartalmazhatja):
Megye*:
Település*:
Fekvés:
Helyrajzi szám*:
Tulajdoni hányad*:
Magyar Állam területe
(m2):
Magyar Állam kat. jöv.
(AK):
Ingatlan jogi jellege
(esetleges pl. bányatelek,
régészeti terület, stb.)
Művelési ág(ak)/kivett
megnevezés:
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1./ Nyilatkozom, hogy a kérelem tárgyát képező ingatlant az alábbi célból kívánja az
önkormányzat térítésmentesen tulajdonba venni**:
a) önálló helyrajzi számon nyilvántartott út fenntartása;
b) temető létesítése.
2./ A kérelemhez csatolom az önkormányzat térítésmentes tulajdonba adási igényéről szóló
Képviselő-testületi határozatot.***
Az Nfatv. 22. § (1) bekezdése szerinti, temető céljára történő tulajdonba adás estén csatolom
továbbá az ingatlanügyi hatóság által a termőföld más célú hasznosításának, illetve erdő
művelési ágú földrészlet esetén az erdészeti hatóság által erdő igénybevételének
engedélyezéséről hozott jogerős határozatát.***
3./ Tudomásul veszem, hogy a térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó döntés
megalapozásához el kell végeztetni az érintett ingatlan forgalmi értékbecslését a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.
17.) Korm. rendelet – a továbbiakban: 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet – 4. § (2)
bekezdése szerint.
4./ Tudomásul veszem, hogy a jogszabály által előírt vagyonátruházási illeték, illetve a
tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költsége (6.600 Ft) a kérelmezőt
terheli, továbbá vállalom, hogy a tulajdonba adáshoz szükséges forgalmi értékbecslés
elkészítésének díját számla ellenében közvetlenül az értékbecslést készítő szakértő részére,
valamint az ügyvédi munkadíj kérelmezőre eső részét, az ingatlan tulajdonba adásával
kapcsolatos jogszabályi költségeket (így különösen tulajdoni és földhasználati lap lekérésének
díja, a földhivatali eljárás igazgatási szolgáltatási díj) számla ellenében készpénzben a
szerződés megkötésekor az eljáró ügyvédnek megfizetem.
Az értékbecslési díj mértéke nettó 50.000 Ft-tól nettó 110.000 Ft-ig terjedhet helyrajzi
számonként, művelési ágtól, terület nagyságtól, illetve a helyszínen tapasztaltaktól függően.
Erdő művelési ágú ingatlanok esetén az értékbecslési díj nettó 60.000 Ft-tól nettó 90.000 Ft-ig
terjedhet helyrajzi számonként/3 erdőrészletig, 3 erdőrészlet felett +15.000 Ft erdőrészletenként.
Tudomásul veszem, hogy az értékbecslési díj nem jár vissza azokban az esetekben,
amennyiben tulajdonba adásra irányuló szándékomtól elállok.
5./ Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tulajdonba venni kívánt ingatlan
a) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek
minősül, úgy az Nfatv. 23. § (2) bekezdése értelmében a természetvédelemért felelős
miniszter,
b) a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés i) pontja alapján vízvédelmi
területnek minősül, a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a vízügyi igazgatási
szervek irányításáért felelős miniszter,
c) védetté nyilvánított régészeti lelőhelynek, régészeti védőövezetnek, illetve műemléknek
minősül, a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése, továbbá a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
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egyetértése szükséges az átruházáshoz, mely nyilatkozat(ok) beszerzéséről az NFA
gondoskodik.
Tudomásul veszem továbbá, hogy ezekben az esetekben a szerződés csak a szükséges
miniszteri jóváhagyást követően kerül megkötésre.
6./ Nyilatkozom, hogy az önkormányzat az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával
összefüggésben esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót megtéríti.
7./ Nyilatkozom, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére – szükség esetén – az
ingatlan környezeti állapotát felméri, kármentesíti.
8./ Nyilatkozom, hogy a szerződés megkötését követően, az elidegenítési tilalom időtartama
alatt az önkormányzat tulajdonába adott ingatlant a Képviselő-testületi határozatban megjelölt
célok ellátásra használja fel, ezen meghatározott célra hasznosítja, az NFA részére évente
nyújtandó beszámolóban köteles tájékoztatást adni ezen változásról (figyelemmel a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) és (5) bekezdése szerinti éves
beszámolási kötelezettségére).
9./ Amennyiben a tulajdonba venni kívánt földrészlet jelenleg vagyonkezelés útján
hasznosított, csatolom a vagyonkezelő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
tulajdonba adáshoz hozzájárul.***
Amennyiben a tulajdonba venni kívánt földrészlet jelenleg haszonbérlet útján hasznosított,
tudomásul veszem, hogy a tulajdonváltozást követően a haszonbérleti szerződésben a Magyar
Állam mint haszonbérbe adó helyébe lépek.
10./ Nyilatkozom, hogy az Nfatv. 19. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok nem állnak
fenn, így a tulajdonba adás érvényes létrejöttét jogszabályi rendelkezések nem akadályozzák.
Tudomásul veszem, hogy az átruházás megvalósulása esetén az Nfatv. 19. § (1) bekezdés a)
és c) pontja értelmében a szerződéskötés során az eljáró ügyvéd felé igazolni szükséges, hogy
a szerződő fél nem áll önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt, valamint az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál
régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik.
11./ Amennyiben a térítésmentes tulajdonba adás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás során
meghatalmazott képviselő jár el, úgy a kérelemhez csatolom a képviseleti jogot megalapozó
írásba foglalt meghatalmazást.
Kelt: …………………, ……... év ………………… hónap ……. nap

………………………………
polgármester
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