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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
 
 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő pihenő és mezőgazdasági hasznosítású 
célú bértelkek hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budakalász Város Önkormányzatának tulajdonában lévő telkek bérbeadását a 35/2009.(X.28.) 
sz. önkormányzati rendelet szabályozta. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban Földtörvény) 2015.01.01-jétől a korábbiaktól 
eltérően részletesen szabályozza a 38-39.§-okban a mezőgazdasági művelésű földrészletek 
hasznosítását, bérbe adását. A Földtörvény változtatása miatt szükség van a korábbi rendelet 
hatályon kívül helyezésre és új rendelet alkotására, mert a jelentős mennyiségű módosítás 
áttekinthetetlenné tenné a szabályozást. A telkek bérleti díja a korábbi szabályozáshoz képest 
változatlan marad, mivel a jelenlegi bérleti díjak a térségben az átlag körül, ill. felette 
alakulnak. A bérleti díjért cserébe a bérlő a tulajdonos Önkormányzattól a használati-
hasznosítási lehetőségeken kívül szolgáltatást nem kap, amely szintén alátámasztja a bérleti 
díjak változatlanul hagyását.  
Az érintett telkek bérbeadása nyilvánosan kerül meghirdetésre (honlapon, újságban, 
ügynökség útján), azonban a rendeletben szabályozott egységes ár és a gyér kereslet miatt 
pályáztatásra nincs szükség, ezért a pályáztatási kötelezettség is kikerül az új szabályozásból. 
A korábban bérbe adott telkek bérlői között csekély a fluktuáció és jó fizetési hajlandósággal 
rendelkeznek. Ezt tovább erősítendő, meghatározásra került, hogy az egész éves bérleti díjat 
egy összegben kell, minden év január 31-ig kifizetni. 
Könnyítés történt a bérlők által létesített építményekre: amennyiben a tulajdonos igényt tart 
rájuk, elbontásuk nem kötelező. 
Az új szabályozásban kettébontásra került a Földtörvény értelmében a rekreációs és a 
mezőgazdasági művelési telek. A törvény alapján mezőgazdasági művelési céllal kizárólag 
földművesnek vagy őstermelőnek minősülő magánszeméllyel lehet bérleti jogviszonyt 
létesíteni. 
 
Az előterjesztés és a rendelet-módosítás elkészítése során áttekintett és felhasznált jogszabály: 

 
 a 2013. évi CXXII. törvény mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény, 
 A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv. 
 A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 

 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzati 
tulajdonban lévő pihenő és mezőgazdasági hasznosítású célú bértelkek hasznosításáról szóló 
…/2015. (..) önkormányzati rendeletét. 
 
Budakalász, 2015. január 21. 
 

Rogán László 
 polgármester 



BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

…./2015. (…...) rendelete 

az önkormányzati tulajdonban lévő pihenő és mezőgazdasági hasznosítási célú bértelkek 
hasznosításáról  

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (1) 
bekezdés e.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

A rendelet területi hatálya 
 

1. §  
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában álló és a vagyonkataszteri 
nyilvántartásban meghatározott ingatlanokra. 

 

A telkek hasznosítása jellegük szerint 
 

2.§ 
 

Az önkormányzat tulajdonában álló telkek a hasznosításuk jellege szerint: 
  

a) felépítménnyel rendelkező pihenő célú hasznosítású telkek 
 
b) felépítménnyel nem rendelkező pihenő célú hasznosítású telkek 

 
c) takarmányozás és legeltetés célú mezőgazdasági hasznosítású telkek 

 

 
A telkek bérleti díja és időtartama 

 
3.§ 

 
(1) A telkek bérleti díja: 

a) felépítménnyel rendelkező telkek bérleti díja 120 Ft/m2/év. 
b) felépítménnyel nem rendelkező telkek bérleti díja 80 Ft/m2/év. 

(2) Azok a földművesnek vagy őstermelőnek minősülő bérlők, akik a telket 
takarmányozás vagy legeltetés céljára kívánják hasznosítani, a telek éves bérleti díja 
45 Ft/m2/év. 

(3) A bérleti díj egy összegben, egész évre, minden év január 31-ig fizetendő számla 
alapján. 

(4) A polgármester a szerződések lejártát megelőzően dönt saját hatáskörben a 
szerződések meghosszabbításáról. 

 
 
 
 
 



Tulajdonosi, bérbeadói jogok gyakorlása 
 

4. § 
 
A bérbeadói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
 

A telkek nyilvántartása 
 

5. § 
 
(1) A polgármesteri hivatal köteles elkészíteni és folyamatosan aktualizálni az önkormányzat 

tulajdonában lévő telkek teljes körű nyilvántartását. 
(2) A nyilvántartás a helyi sajátosságoknak és követelményeknek, illetve technikai 

feltételeknek megfelelve az alábbi adatokat feltétlenül tartalmazza: 
a) a telkek pontos nyilvántartási adatait, 
b) a bérlők megnevezését, azonosító adataikat, 
c) a bérleti díj összegét, a telek nagyságát. 

 
 

Hirdetmény 
 

6. § 
 

Az újonnan kialakult és a megüresedett telkek bérbeadását hirdetmény útján kell 
hasznosítani.  

A felek jogai és kötelezettségei 

 
7.§ 

 
(1)  A bérlő a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően a jó gazda 

gondosságával használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat következménye.  

a) bérlő köteles a telket ápolni, gondozni,  
b) bérlő köteles a bérelt telek előtt elhelyezkedő út és kerítése közé eső területet 

karbantartani. 
 

(2) Ha a bérlő a dolgon jogosulatlanul olyan átalakítási munkálatokat végzett, amelyekhez 
a bérbeadó vagy a hatóság engedélye lett volna szükséges, a bérbeadó felszólítására 
köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Amennyiben az eredeti állapotot a bérlő nem 
állítja helyre a bérbeadó jogosult elvégeztetni bérlő terhére az eredeti állapot 
helyreállítását. 

 

(3) Amennyiben a polgármester hozzájárul, abban az esetben a bérlő a Helyi Építési 
Szabályzat előírásainak megfelelően jogosult a telekre építeni, jogerős építési engedély 
alapján. A bérlő a bérleti szerződés megszűnése esetén egyedi elbírálás alapján köteles 
elbontani és elvinni az építményt, és semmilyen kárigénnyel nem léphet fel.  
 



(4) bérlő jogosult saját költségére és az illetékes közműszolgáltató engedélye alapján 
közműveket létesíteni az ingatlanon. 

 
(5) A bérbeadó 

 
a) a bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a használatot; 

 
b) követelheti a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat 

megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredő kárának megtérítését; 
 

c) abban az esetben, ha az ilyen használat tovább folyik, vagy ha a bérelt dolgot 
fenyegető veszély súlyossága miatt az abbahagyás követelése sem vezetne 
célra, a bérletet azonnali hatállyal felmondhatja, és kártérítést követelhet. 

 
(6) Azon bérlő esetében, akinek a bérleti időtartam lejártának napján telekbérleti 

díjtartozása áll fenn, de a bértelket rendeltetésszerűen és a szerződésnek megfelelően a 
jó gazda gondosságával használja, maximum 1 évvel hosszabbítható meg a telekbérleti 
szerződése és a tartozás rendezése érdekében a bérlővel részletfizetési megállapodást 
kell kötni. 

 
(7) Polgármester engedélye alapján részletfizetési megállapodás előzetes írásbeli kérelem 

alapján maximum 1 éves időtartamra köthető. Amennyiben a bérlő a részletfizetési 
megállapodásban vállalt fizetési feltételeket nem teljesíti, úgy a bérleti szerződést fel 
kell mondani és kezdeményezni kell a tartozás behajtására, valamint a telek kiürítésére 
irányuló végrehajtási eljárást. A felmondás és a birtokvisszaadás között eltelt 
időszakban a bérlő a bérleti díj kétszeresét köteles megfizetni használati díj címén.  

 
(8) A bérfizetés elmulasztása esetében a bérbeadó a bérletet azonnali hatállyal 

felmondhatja, feltéve, hogy a bérlőt 30 napos határidő tűzésével és következményekre 
való figyelmeztetéssel a hátralék megfizetésére írásban felszólította, és a bérlő e 
határidő elteltéig sem fizetett. 

 
 

A bérlet megszűnése 
 

8. § 
 
(1) A szerződésben megállapított idő elteltével vagy a szerződésben meghatározott 
körülmények bekövetkeztével a bérlet megszűnik. 
 
(2) A bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a bérletet, ha a bérlő 
 

a) figyelmeztetés ellenére is rongálja a dolgot, vagy súlyosan veszélyezteti 
épségét; 

 
b) figyelmeztetés ellenére sem gondozza a bérelt területet, vagy általában olyan 

tevékenységet folytat, amely súlyosan veszélyezteti a terület épségét; 
 

c) a bért vagy a közterheket a lejárat után közölt felszólítás ellenére a kitűzött 
megfelelő határidőben sem fizeti meg. 

 



(3) A felmondás csak írásban érvényes. 
 
(4) A bérlet megszűntével mezőgazdasági használat esetén a földet olyan állapotban kell 
visszaadni, hogy a föld művelését megfelelő módon azonnal folytatni lehessen. 
 
(5) A bérlő a bérlet megszűnése előtt köteles megengedni, hogy az, aki a telket bérbe kívánja 
venni, azt megfelelő időben és módon megtekinthesse. 
 
(6) A bérlet megszűnése után a bérlő köteles a telket a bérbeadónak tisztán, rendezett 
állapotban visszaadni.  
 

  
Záró rendelkezések 

9.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba.  
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2008.(XII.1.) számú 
önkormányzati rendelet 6.§ (2) és (4)-(14) bekezdése, és az önkormányzati tulajdonban 
lévő pihenőcélú bértelkek hasznosításáról szóló 35/2009. (X.28.) számú rendelet, továbbá 
az önkormányzat tulajdonában lévő pihenő célú bértelkek hasznosításáról szóló 35/2009. 
(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2012 (IX.28.), valamint az 
önkormányzat tulajdonában lévő pihenő célú bértelkek hasznosításáról szóló 35/2009. 
(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2013. (X.31.) számú 
önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

 
Rogán László                                                                                    dr. Udvarhelyi István 
polgármester jegyző 
 
 

 
Záradék: 
 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2015.01.29-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2015.  .   –án 
megtörtént. 
 
 
 
dr.Udvarhelyi István 
jegyző 

 

 

 

 



 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban 
lévő pihenő és mezőgazdasági hasznosítású célú bértelkek hasznosításáról szóló …/2015. 

(..) önkormányzati rendeletének előzetes hatásvizsgálata 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 
előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet 
véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak megfelelően az 
alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata. 
 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 
Társadalmi hatás: Társadalmi hatása nincs. 
 
Gazdasági hatás: Nincs 
 
Költségvetési hatása: Nem lesz. 
 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 
A rendeletnek környezeti hatása nincs. 
A rendeletnek egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: többlet terheket eredményező hatása 
nincs. 
 

4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei: 

 
A rendelet megalkotásának szükségessége: nem kötelező, a települési önkormányzat 
döntésének függvénye. 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának közvetlen 
jogi, felügyeleti következménye nincs. 
  

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: adottak. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

INDOKOLÁS 
 

Az önkormányzati tulajdonban lévő pihenő és mezőgazdasági hasznosítási célú bértelkek 
hasznosításáról szóló rendelethez 

1.§ a rendelet területi hatályát határozza meg 

2.§ A telkek hasznosításának jellege szerinti csoportosítást tartalmazza  

3.§ A telkek bérleti díját és időtartamát tartalmazza 

4.-5.-6.§ A hatáskört, nyilvántartást és a hirdetést tartalmazza 

7.§ A felek jogairól és kötelezettségeiről szól 

8.§ A bérlet megszűnéséről szól 

9.§ A hatályba lépés időpontját és a hatályon kívül helyezéseket tartalmazza. 
 


