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Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Cserna Lajos György Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám 
                                               alatti lakos föld-haszonbérleti szerződés iránti kérelméről, valamint 
                                               az Alcsútdoboz 040/11 hrsz.-ú  (külterület-szántó) ingatlan 
                                              haszonbérbe adására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 

Tárgykört rendező jogszabály: 
� Polgári Törvénykönyv 452.§ (1) 
� Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a    

vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helységek bérletéről szóló 
8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete 20.§. (2) bekezdése 

� a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 10.§ 
� 16/2002 (II.18.) Korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog 
 gyakorlásának részletes szabályairól 
 

 
 
 
 

Előterjesztő:   Oláh Gyárfás polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Gulyás Györgyné köztisztviselő 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Cserna Lajos György Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatához, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szántó 
művelési ágú 040/11 hrsz.-ú 2420 m² földterület mezőgazdasági haszonbérleti szerződés tárgyában. 

A Polgári Törvénykönyv 452.§ (1) bekezdése értelmében: 

„Haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő meghatározott mezőgazdasági földterület vagy 
más hasznot hajtó dolog időleges használatára és hasznainak szedésére jogosult és köteles ennek 
fejében haszonbért fizetni.” 

A felek között a megnevezett ingatlan tárgyában a Polgári Törvénykönyv hivatkozott bekezdése 
alapján termőföld haszonbérleti szerződés jöhet létre. 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helységek bérletéről szóló 8/2012. 
(II.29.) önkormányzati rendelete 20.§. (2) bekezdése alapján a 040/11 hrsz.-ú földterület bérbe 
adására nyilvános pályázati eljárás keretében van lehetőség. 

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakás célú 
helységek bérletéről szóló 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 20.§ (2) bekezdés értelmében: 

„Az önkormányzati vagyont – értékétől függetlenül – értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a 
hasznosítás jogát átengedni nyilvános pályázati eljárás keretében, a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
részére lehet. A pályázati kiírás feltételeit a Képviselő-testület határozza meg.” 

A termőföldek esetében a haszonbérbe adás vonatkozásában is alkalmazni kell az elő-haszonbérleti 
jog gyakorlásával kapcsolatban előírt kötelező közzétételi kötelezettséget, mely a Képviselő-testület 
döntési szabadságát korlátozza. Ennek alapján a Képviselő-testület jelenleg arról dönthet, hogy 
Cserna Lajos György Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakos haszonbérleti szerződés 
iránti kérelmét befogadja és a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 040/11 hrsz.-ú 
földterület haszonbérbe adásával kapcsolatban hirdetményt tesz közzé a termőföldre vonatkozó 
elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002 (II.18.) 
Korm. rendeletnek megfelelően. 

A jogszabályban biztosított 15 napos kötelező közzétételt követően az ajánlatot elfogadó 
ajánlattevők közül az előhasznonbérleti sorrendben előrébb állóval kell szerződést kötni. A 
magasabb ár ebben az esetben nem releváns, mivel az új ajánlatnak minősül, és a jogszabály 
tartalmával nem összeegyeztethető. 

Alcsútdoboz, 2013. május 29 

 

Tisztelettel: 

 
                                                                                                  Oláh Gyárfás 
                                                                                                   polgármester 
 
 
Határozati javaslat : 



 
A., 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő- testületének 
../2013. (V. 29.) számú határozata 

az Alcsútdoboz 040/11 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbeadására vonatkozó 
pályázat kiírásáról 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
vagyonáról, a vagyongazdálkodás, szabályairól, valamint a nem lakáscélú helységek bérletéről 
szóló 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 040/11 hrsz.-ú 
szántó művelési ágú 2420 m² nagyságú földterület bérbeadásáról a termőföldre vonatkozó 
elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002 (II.18.) 
Korm. rendeletnek megfelelően az előterjesztés mellékletét képező hirdetményt közzéteszi. 

 

Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Polgármester, körjegyző 

 
 

 
 
B., 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő- testületének 
../2013. (II. ...) számú határozata 

az Alcsútdoboz 040/11 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbeadására vonatkozó 
pályázat kiírásáról 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy nincs szándékában 
haszonbérbe adni a 040/11 hrsz.-ú szántó művelési ágú 2420 m² nagyságú földterületet. 

 
Határidő: 2013.június 15. 
Felelős: Polgármester, körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TERMŐFÖLD HASZONBÉRBE ADÁSÁRÓL 

 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Alcsútdoboz 
040/11 hrsz.-ú szántó művelési ágú 2420 m² nagyságú ingatlan bérbe adására az alábbi 
hirdetményt teszi közzé: 

 

Az ajánlat termőföld vásárlására/haszonbérletére vonatkozik* 

Az ajánlat kifüggesztésének helye: Körjegyzőség Alcsútdobozi Kirendeltsége Alcsútdoboz, József A. 
u. 5. 

Az ajánlat kifüggesztésének időpontja:  2013. május 29. 

Az ajánlat levételének időpontja: …........................ 

Az ajánlatban szereplő földrészlet azonosító adatai: 

település: Alcsútdoboz 

helyrajzi szám: 040/11 

Ellenszolgáltatás*: 

vételár összege: 

haszonbér (díj/terményszolgáltatás) mértéke: 3 Ft/m²/év 

 

 

Készült: 

Alcsútdoboz, 2013. május 29. 

                                                                                                                 Dr. Sisa András sk. 

                                                                                                                          jegyző 

 


