
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                    Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán polgármester 

2022. ÉVI FÖLDHASZONBÉR MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021. november 30 -i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Vagyonrendeletünk 9.§ (4) bekezdése b) pontja alapján az önkormányzat minden év november 
30. napig dönt a haszonbérleti díjak mértékéről. A haszonbérleti díjak megállapítása az elmúlt 
időszakban az egyéb bérlemények díjával egyenlő arányban változott. Bérleti díjat a Képviselő-
testület hat év óta nem emelt.  
 
Jelenleg alkalmazott mérték: 

- külterületen lévő, mezőgazdasági rendeltetésű szántó művelési ágú területek bérleti díja 
3,50 Ft/m2/év, 

- belterületen lévő mezőgazdasági célra bérbe adott területek bérleti díja 23,20 Ft/m2/év. 
 
2021. évre Kormányrendelet rendelkezése értelmében díjat emelni nem lehetett. Jelenleg ez a 
rendelkezés 2021. december 31-ig áll fenn.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2021. október 19. 
                                                                                                               
                                                                                                                Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

232/2013. (IX.27.) sz. KT. határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(X.04.) számú önkormányzati rendelet 17.§ (2) bekez-
dése alapján – 2014. január 01.napjától a külterületen lévő, mezőgazdasági rendeltetésű szántó 
művelési ágú területek bérleti díját 3,50 Ft/m2/év, a belterületen lévő mezőgazdasági célra bér-
be adott területek bérleti díját 23,20 Ft/m2/év mértékben állapítja meg. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Jogszabályi háttér:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 / 2019 (IV.02.) önkormányzati rendele-
te az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 
 
9. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja a város önkormányzatának kötelező 
és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása.  
(2) Az önkormányzati vagyon hasznosításának előkészítésekor a tulajdonosi jog gyakorlója ré-
szére előterjesztést kell készíteni. Ennek során számba kell venni a feltételeket, vizsgálni kell a 
jövedelmezőséget, javaslatot kell tenni az alternatívák mérlegelésével a legmegfelelőbb hasz-
nosítási formára.  
(3) Beépítetlen földterület csak akkor adható bérbe, ha a rá vonatkozó településrendezési elő-
írásoknak megfelelő terület-felhasználás várhatóan öt éven elül nem valósul meg.  
(4) a) Az önkormányzat tulajdonában álló, értékesítésre ki nem jelölt, kizárólag mezőgazdasági 
művelésre alkalmas ingatlanokat haszonbérbe adással lehet hasznosítani.  
 b) A Képviselő-testület a haszonbérleti díjak mértékéről évente, minden év november 30-
ig dönt.  
c) A haszonbérleti szerződést legfeljebb 3 éves időtartamra lehet megkötni, mely hosszabbítha-
tó 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2021. (XI.30.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
hasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabá-
lyairól szóló 5 / 2019 (IV.02.) számú önkormányzati rendelet 9.§ (4) bekezdése alapján – felül-
vizsgálta a földhaszonbérleti díjak 2022. évre alkalmazandó mértékét. 
 
A Képviselő-testület a 232/2013. (IX.27.) sz. KT. határozatban megállapított földhaszonbérleti 
díjakat nem módosítja.  
 
Felelős: ---- 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Jámbor Lajos 
                 jegyző 

 
 
 
 


