
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
21/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete  

az  
Önkormányzat tulajdonában lévő bel- és külterületi földrészletek bérbe-, illetve használatba 

adással történő hasznosításáról 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (16) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az e rendeletben meghatározott önkormányzati tulajdonú 

földrészletekre, melyeket Budakalász Város Önkormányzata bérbe-, illetve használatba adással 
hasznosít. 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a 
továbbiakban: Földforgalmi törvény), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
A földrészletek jellege 

2. § 
 

E rendelet hatálya alá tartozó földrészletek jellege: 
1. rekreációs célú hasznosításra kijelölt földrészletek, 
2. művelés alól kivont zártkerti- és belterületi földrészletek, melyek felsorolását a rendelet 1. 

függeléke tartalmazza. 
 
Rekreációs célú földhasználati szerződés megkötésének feltételei 

3. § 
 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő és határozattal ilyen célra kijelölt, a Földforgalmi törvény 
hatálya alá eső, legfeljebb 1 hektár területnagyságú föld rekreációs célú földhasználati 
szerződés (a továbbiakban: földhasználati szerződés) útján hasznosítható. 

(2) Földhasználati szerződés határozott időre, minimum 1 gazdasági évre és legfeljebb 5 évre 
köthető.  

(3) Egy helyrajzi számon felvett ingatlan több földhasználónak – földrészletenként – is használatba 
adható. A földhasználati szerződésben rögzíteni kell, hogy a használatba adó jogosult a 
szerződést 3 hónapi felmondási idővel megszüntetni településfejlesztési, illetve 
településszabályozási célok megvalósítása érdekében, kártérítési felelősség nélkül.  

(4) A földhasználati jogviszony létesítéséhez – amennyiben a Képviselő-testület határozatával 
másként nem rendelkezik – pályázati eljárás nem szükséges, azonban a külön jogszabályban 
meghatározott szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási rendet figyelembe kell venni. A 
földhasználatot a Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál be kell jelenteni.  

(5) A földhasználati szerződés megkötéséről a polgármester dönt. 
 

A földhasználati díj mértéke, megfizetése 
4. § 

(1) A fizetendő éves földhasználati díj mértéke:  
 1) Felépítménnyel rendelkező földrészletek földhasználati díja: 
   a) 1500 m2-ig: 120,- Ft /m2/év 
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   b) 1500 – 5000 m2 közötti területrészre: 96,- Ft / m2/év 
   c) 5000 – 10000 m2 közötti területrészre: 72,- Ft / m2/év 
   d) 10000 m2 feletti területrészre: 54,- Ft / m2/év 
 2) Felépítménnyel nem rendelkező földrészletek földhasználati díja: 
   a) 1500 m2-ig: 80,- Ft /m2/év 
   b) 1500 – 5000 m2 közötti területrészre: 64,- Ft / m2/év 
   c) 5000 – 10000 m2 közötti területrészre: 48,- Ft / m2/év 
   d) 10000 m2 feletti területrészre: 36,- Ft / m2/év 

3) Földművesnek vagy őstermelőnek minősülő földhasználók által takarmányozás vagy 
legeltetés céljára használt földrészletek használati díja: 

   a) 1500 m2-ig: 45,- Ft /m2/év 
   b) 1500 – 5000 m2 közötti területrészre: 36,- Ft / m2/év 
   c) 5000 – 10000 m2 közötti területrészre: 27,- Ft / m2/év 
   d) 10000 m2 feletti területrészre: 20,- Ft / m2/év 
(2) A földhasználati díj évente legalább a KSH által hivatalosan közzétett, előző évi átlagos 

fogyasztói árindex (infláció) mértékének megfelelő összeggel növelhető. 
(3) A földhasználati díjat évente egy összegben kell megfizetni. A földhasználati díj első éves díja a 

földhasználati jogviszony létesítésével, a szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes. A 
további évekre a földhasználati díjat minden tárgyév február hónapjának utolsó napjáig kell 
teljesíteni.  

(4) Részletfizetésről írásbeli kérelem alapján a polgármester dönt, legfeljebb egy éves időtartamra.  
(5) A földhasználati díj megfizetése mellett a földhasználót terheli a földhasználattal kapcsolatos 

valamennyi költség. 
 

A felek jogai és kötelezettségei 
5. § 

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

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

a) a földhasználó köteles a földrészletet ápolni, gondozni,  
b) a földhasználó köteles a használt földrészlet előtt elhelyezkedő út és a 

telekhatár közé eső területet karbantartani. 
(2) Ha a földhasználó a dolgon jogosulatlanul olyan átalakítási munkálatokat végzett, amelyekhez 

a használatba adó vagy a hatóság engedélye lett volna szükséges, a használatba adó 
felszólítására köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Amennyiben az eredeti állapotot a 
földhasználó nem állítja helyre a használatba adó jogosult elvégeztetni földhasználó terhére az 
eredeti állapot helyreállítását. 

(3) A használatba adó engedélyével a földhasználó a Helyi Építési Szabályzat előírásainak 
megfelelően jogosult a földrészletre építeni, jogerős építési engedély alapján. A földhasználó a 
földhasználati szerződés megszűnése esetén egyedi elbírálás alapján köteles elbontani és 
elvinni az építményt, és semmilyen kárigénnyel nem léphet fel.  

(4) Földhasználó jogosult saját költségére és az illetékes közműszolgáltató engedélye alapján 
közműveket létesíteni földrészleten. 

(5) A használatba adó 
a) a földhasználó 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 a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat 

tovább folyik, a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kártérítést 
követelhet. 
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A rekreációs célú földhasználat megszűnése 
6. § 

 
(1) A szerződésben megállapított idő elteltével vagy a szerződésben meghatározott körülmények 

bekövetkeztével a földhasználat megszűnik. 
(2) A használatba adó a földhasználati szerződést azonnali hatállyal felmondhatja,  – feltéve, hogy 

a földhasználót 30 napos határidő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel 
írásban felszólította, és a földhasználó a határidő elteltéig a szükséges intézkedéseket nem 
tette meg – amennyiben a földhasználó a földhasználati díj megfizetését elmulasztotta, illetve 
az engedélyezett részletfizetést nem tartotta be, figyelmeztetés ellenére sem gondozza a 
használt területet, vagy általában olyan tevékenységet folytat, amely súlyosan veszélyezteti a 
terület épségét. 

(3) A felmondás csak írásban érvényes. A szerződés közös megegyezéssel bármikor 
megszüntethető. 

(4) A földhasználat megszűntével a földhasználó köteles a területet a használatba adónak tisztán, 
rendezetten, olyan állapotban visszaadni, hogy a föld művelését folytatni lehessen. 

(5) A földhasználó a földhasználati szerződés megszűnése előtt köteles megengedni, hogy az, aki a 
földrészletet a továbbiakban használni kívánja, megfelelő időben és módon megtekinthesse 
azt. 

 
A művelés alól kivont zártkerti, valamint a belterületi földrészletek bérbeadása 

7. § 
 
(1) Az e rendelet 4-6. §-ainak rendelkezéseit a művelés alól kivett zártkerti földrészletekre, 

valamint belterületi földrészletekre - végleges hasznosításukig - is alkalmazni kell azzal az 
eltéréssel, hogy rekreációs célú földhasználati szerződés helyett, telekbérleti szerződést kell 
kötni.  

(2) Hirdetmény útján lehet a földrészleteket bérbe adni. A földrészletek bérletéről szóló 
hirdetményt a város honlapján legalább 15 napon át közzé kell tenni. Bérleti szerződés a 
legmagasabb bérleti díjat ajánlóval köthető. 

(3) A telekbérleti szerződés időtartamában felek közös megegyezéssel állapodnak meg.   
 

Záró rendelkezések 
8. § 

 
(1) Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben 

is alkalmazni kell. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzati tulajdonban lévő pihenő és mezőgazdasági hasznosítási célú 
bértelkek hasznosításáról szóló 1/2015. (I.30.) rendelete hatályát veszti. 

 
 
 

Rogán László 
polgármester 

  
 

dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző 

 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. április 27-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2017. április 28-án 
megtörtént. 
 
 
dr. Udvarhelyi István Gergely 
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jegyző 
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1. Függelék a  21/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez 
 
Művelés alól kivont zártkerti földrészletek, belterületi földrészletek: 

Hrsz. Ingatlan megnevezése 
Összes 
terület  
(m2) 

Budakalász Város 
Önkormányzatának 
tulajdonában álló 

terület (m2) 

Tulajdoni 
hányad 

351 kivett beépítetlen terület   10 251 1/1 

352 kivett beépítetlen terület   1 128 1/1 

2436 
kivett udvar és rendezetlen 
funkciójú épület és gazdasági 
épület 

  1 152 1/1 

3028 kert gazdasági épület 1236 618 660/1029 

3205 kert gazdasági épület   1 181 1/1 

3207 kert gazdasági épület 2124 1 062 1/2 

3208 kert   4 990 1/1 

3209 kert   626 1/1 

3212 kert   1 214 1/1 

3304/1 kert   708 1/1 

3325 szántó   2 652 1/1 

3327/1 szántó   1 479 1/1 

3332/4 szántó   850 1/1 

3349/2 kert gazdasági épület   464 1/1 

3356/2 szántó   333 1/1 

3541/37 gyümölcsös   155 1/1 

4100/43 kivett beépítetlen terület   675 1/1 

4190 kivett beépítetlen terület   10 445 1/1 

4191 kivett beépítetlen terület   31 738 1/1 

4192 kivett beépítetlen terület   27 774 1/1 

4194 kivett beépítetlen terület   9 999 1/1 

4155 kivett beépítetlen terület 42210 2 ha 20000/42210 

 
 

 


