Tárgy:

Beszámoló kifogás elbírálásáról

Sorszám: IV./6

Előkészítette:

Tárnok Lászlóné jegyző,
dr. Bimbó Mária osztályvezető,
Ardeleán Péter igazgatási ügyintéző,
Igazgatási Osztály

Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség
Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előkészítésben Pénzügyi Bizottság
részt vesz:

Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2016. szeptember 1-i ülésére
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.)
önkormányzati rendelete 1. melléklet 3. pont 3.7. alpontja értelmében – átruházott feladat- és hatáskörben eljárva - a
Pénzügyi Bizottság bírálja el a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló jogszabályok alapján a helyi
földbizottság mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld adás-vétele tárgyában kiadott állásfoglalása elleni kifogást, és
erről a bizottság elnöke a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
Előző jogszabályhely alapján tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 2016. július hó 14-i
ülésén, zárt ülésen kifogás elbírálásáról döntött. A békési ingatlan-nyilvántartásba a 0605/11 hrsz. alatt felvett ingatlan
adásvételi szerződésével kapcsolatban kialakított állásfoglalással szemben Frankó Vilmos János 5600 Békéscsaba,
Kisrét Tanya 94. szám alatti lakos, elővásárlásra jogosult terjesztett elő kifogást. A Frankó Vilmos János elővásárlásra
jogosult részére postai úton megküldött állásfoglalást nevezett meghatalmazottja 2016. június hó 22. napján vette át,
az állásfoglalásában foglaltak ellen a kifogás előterjesztésére 2016. július hó l. napján, postára adással került sor.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, miután eljárása során megállapította, hogy
törvényes határidőn belül a kifogás benyújtására 2016. június hó 27. napjáig volt lehetőség, viszont Frankó Vilmos
János elővásárlásra jogosult határidőn túl, 2016. július hó 1. napján történő postára adással terjesztette elő, az 15608/2016. iktatószámú végzéssel a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött 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. § (2) bekezdésének ide vonatkozó rendelkezése alapján,
miszerint: „Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.”
A Fétv. 103/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a döntés a jegyző útján közlésre került a helyi földbizottsággal, a
kifogást tevővel és a mezőgazdasági igazgatási szervvel. Az érdekeltek egyike sem élt a részére jogszabály által
biztosított jogorvoslati lehetőségével, így a döntés 2016. augusztus hó 5. napján jogerőre emelkedett.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni.
Határozati javaslat:
Békés város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzügyi bizottság átruházott hatáskörben hozott
döntését kifogás elbírálásáról tudomásul veszi.
Határidő:

értelem szerint
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Balázs László, a Pénzügyi Bizottság elnöke
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