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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXХУI. törvény 42.§ (8) bekezdése alapján írásbeli válasz t
igénylő kérdést kívánok intézni а Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot vezet ő miniszterhez,
minta tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

"Egyetért-e azzal az elesel, hogy egy magyar nyugdíjas családi öröksége után közel fél Ьavi
nyugdíját fizesse be olyan adóként, melyért cserébe semmit, semmilyen ellenszolgáltatást ne m
kap? "

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

2000 táján Fódi Erzsébet és Fódi Zsuzsanna megörökölték édesapjuk hagyatékát, egy 5963 m2-e s

szántóterületet, melyet а városrendezés során belterületi telekingatlanná minősítettek. А kétszázezer

forintos szántóterületből belterületi ingatlanná való átminősítés költségét а Fódi testvérek fizették ki .

2006 táján Ajka város önkormányzata részéről Schwartz Béla polgármester és Beledi Zsolt, az
önkormányzat építésügyi osztálya részéről személyesen tettek vételi ajánlatot : 350 Ft / m2 áron .

Úgy tudni Ajkán, hogy а városa többségében idős tulajdonosoktól potom áron, 350 Ft körüli
vételáron felvásárolt területeket аTesco építéséhez tízszeres, mintegy 3500 Ft-os áron adta tovább .

А testvérpár az akkori piaci viszonyokhoz mérten is bagatell vételárat természetesen visszautasította,
innen kezdődött kálváriájuk .

2007 második félévétő l а Magyar Országgyűlés elfogadta а telekadó bevezetéséről szóló javaslatot,
amely alapján а kivete tt az adót ez esetben Ajka Város Önkormányzata felé kellett volna а
testvéreknek befizetnie, kezdetben évi mintegy hétszázezer forintot . Az első félév kettőjüknek
mintegy háromszázezer forint anyagi terhet jelente tt , melyet akkor még nagy nehezen ki tudtak
fizetni, illetve Fódi Zsuzsanna nyugdíjából letilto tta Ajka város jegyz ője .

Fódi Zsuzsanna nyugdíja 38 év, irodai alkalmazotti, majd óvodai gazdasági ügyintéz ő i munkaviszony
után mintegy százharmincötezer forint, ebből kellene mintegy havi hatvanezer forintot telekadó címe n

befizetnie az Ajkai Önkormányzatnak, mely kiadás vállalhatatlan terhet jelent а családjának.



Fódi Zsuzsanna és Fódi Erzsébet körülbelül két millió forintot mégis befizettek 2007 óta. Fódi

Zsuzsanna jelenlegi fennálló telekadó tartozása az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal jegyz ője által
2013. október 21-én keltez ett fizetési értesítő alapján 3 .553.825 Ft, kamatok nélkül, melyet а mellékelt

csekken 2013 . október 31-ig kellett volna а nyugdíjasnak befizetnie Ajka Város Önkormányzat a

telekadó beszedési számlájára. Testvére tartozása mintegy 2,5 millió forint kamatok nélkül . Miért?

Mivel fizetni nyilvánvalóan nem tudnak, így а város ismét felajánlo tta, hogy а telket megveszik . Az

ajánlatuk szerint а fizetendő vételára telekadó hátralék összege. Magyarul Fódi Erzsébet és Fódi

Zsuzsanna egy fillért sem kapnának édesapjuk örökségéből, ráadásul а vételárból, mely csak а
kamattal terhelt telekadó hátralékot fedezné, még személyi jövedelemadót is kellene fizetniük, aza z
nemhogy kisemmizik őket családi örökségükből, hanem még meg is büntetik а családokat .

Tisztelt Miniszter Úr!

А család telke melletti telket а városban megjelenő hirdetések alapján 4500 Ft/ m2 áron árulják . Arra
adnak építési engedélyt. Miközben а Fódi testvérek építési engedélyt ugyan kapnának az

Önkormányzattól, de használatba vételi engedélyt nem, me rt annak а feltétele а Közigazgatási és

Munkaügyi Bíróság 2013. szeptember 4 е-i ítélete alapján az odavezető út lenne. Bár а családok telke

az út mellett fekszik, mégsem bonthatják meg az Önkormányzat tulajdonát képez ő útpadkát .

А családok úgy érzik, szándékosan e1 akarja őket lehetetleníteni az Önkormányzat, így akarja őket
rávenni arra, hogy mondjanak le telkükről, családi örökségükrő l .

Tisztelt Miniszter Úr!

Egyetért -e azzal az elvvel, hogy egy magyar nyugdíjas családi öröksége után közel félhavi nyugdíját
fizesse be olyan adóként, melyért cserébe semmit, semmilyen ellenszolgáltatást nem kap?

Egyetért-e azzal, hogy egy irreális adó kivetésével tisztességes magyar családokat semmizzenek k i

családi örökségükbő l? Mire, milyen jogon kell ezt az adót fizetniük ?

Van-e lehetősége а nyugdíjas testvérpárnak arra, hogy а rájuk kivetett irreális terhet а magyar állam
elengedje? Tervezi-e а kormány а telekadó felülvizsgálatát, annak magánszemélyekre val ó
kivetésének eltörlését?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2014. 02. 03 .

Tisztelettel :

Ferenczi Gábor
JobЫk
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