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02-274/2007.szám    Tárgy: Önkormányzati  tulajdonban  lévõ,  mezõ- 
       gazdasági rendeltetésû földek hasznosítása 
 
 
 Szentes Város Önkormányzata 
         Képviselõ-testülete 
   
  S z e n t e s 
 
 
 
 Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
 
 Az önkormányzat tulajdonában lévõ, mezõgazdasági rendeltetésû földek kettõs célt 
szolgáltak: segítették az önkormányzat számára a városfejlesztési célok megvalósítását (csere- 
alapként szolgáltak) illetve a lakosság számára haszonbérbe adott kiskertek megmûvelése 
hasznos és kellemes idõtöltést biztosított. Elérhetõ áron azok is mûvelhetõ földhöz juthattak, 
akiknek egyébként erre nem lett volna lehetõsége. A kárpótlással és a részarány földek 
kiadásával azonban, aki akart földhöz jutott, vagy földet vásárolt. A fiatalok már nem tartják 
jó szabadidõs elfoglaltságnak a hobbi-telkek mûvelését, haszonbérlõink kezdenek kiöregedni. 
A régebben zártkertként nyilvántartott területeken három évvel ezelõtt még mintegy ötszáz 
földrészletet tudtunk hasznosítani haszonbérbe adással, ma már csak 320 kiskertbérlõnk van. 
A haszonbérletek számának csökkenéséhez valószínûleg az is hozzájárul, hogy a 
városfejlesztési célokat szem elõtt tartva, az önkormányzat csak egy-egy évre köti meg a 
szerzõdéseket, így a bérlõk nem tudnak (legalábbis szabályosan nem) szerszámos kamrát 
építeni, kutat fúratni vagy gyümölcsfákat, évelõ növényeket telepíteni. Ezért, aki hosszú távra 
gondolkodott, az földet vásárolt. 
     A fentiek miatt – minden eddigi törekvésünk ellenére - az önkormányzat tulajdonában 
lévõ, mezõgazdasági hasznosítású földek közül sok parlagon van. 

Az elmúlt évben külterületi földjeinket számba vettük, és a Képviselõ-testület úgy 
döntött, hogy a nem hasznosított ingatlanokat adjuk el. Mintegy 12 ha területû földet sikerült 
értékesíteni. Megmaradt a határban kb. húsz földrészlet (Bökényben, József-szálláson, Szent-
Lászlón stb.), amelyekre senki nem tart igényt. Ezek közül a legnagyobb 0,7 ha, Dónát-
Lapistón, nádas, vízállásos föld, közel a helyi védettségû területhez. 

A legrosszabb a helyzet a mindig is városfejlesztési tartalékterületként számon tartott 
bereklaposi, mintegy 25 ha nagyságú, belterületi földrészleten, amelynek még a fele sincs 
jelenleg hasznosítva, illetve a volt Vízmûves hobbitelkek közelítõleg 6 ha nagyságú területén. 
Mindkettõ földrészlet vonatkozásában a további lehetséges hasznosításról a város-szerkezeti 
terv elkészítése után lehet véglegesen dönteni. 

Három évvel ezelõtt a Képviselõ-testület az alábbi földhaszonbérleti díjakat határozta 
meg: 

• a nagyhegyi és a nagynyomási szántó és kert mûvelési ágú 
földterületek haszonbérleti díja      4.- Ft/m2 /év 

• az egyéb területen lévõ szántó és kert mûvelési ágú 
földterületek haszonbérleti díja      2.- Ft/m2./év 
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• nagyobb, összefüggõ, külterületi, mezõgazdasági 
hasznosítású, szántó mûvelési ágú földterületek haszonbérleti díja    12.000.- Ft /ha/ év 

• nagyobb, összefüggõ, külterületi, mezõgazdasági 
hasznosítású, legelõ és gyep mûvelési ágú földterületek 
haszonbérleti díja           8.000.- Ft /ha/ év 
 
A nagyüzemi mezõgazdálkodást végzõ üzemek általában a haszonbérelt földekért a 

búza tõzsdei árfolyamát figyelembe véve  20 kg /AK díjat számítanak fel. A búza tõzsdei 
árfolyama, augusztusi szállítással, jelenleg 28.600 Ft/tonna. Így az önkormányzati tulajdonban 
lévõ.- általában nem túl jó minõségû (IV. osztályú) szántóföldeken becsült értéken 22.6 AK 
tiszta jövedelmû - földrészletek haszonbérleti díja ~ 13.000 Ft /ha/ év. 

A földhaszonbérlet éves bevétele 2006. évben közelítõleg 1.100.000.- forint volt. 
 

Tisztelt Képviselõ-testület! 
 

A fenti adatokat és körülményeket figyelembe véve javasolom, hogy az 
önkormányzati tulajdonban lévõ, mezõgazdasági hasznosítású földek haszonbérleti díját a 
Testület hagyja változatlanul, mert az elsõdleges cél az, hogy a föld minél nagyobb arányban 
legyen megmûvelve. Javaslom továbbá, hogy - az eddigi gyakorlatnak megfelelõen - az a 
bérlõ, aki parlagon lévõ földet vesz mûvelésbe, az elsõ évben mentesüljön a haszonbérleti díj 
fizetése alól. 

 
 

…………/2007. (I.26.) szám 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonban lévõ, mezõgazdasági rendeltetésû földek hasznosítása 
 
 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 
 

 Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az önkormányzati tulajdonban 
lévõ, mezõgazdasági rendeltetésû földek haszonbérleti díját 2007 február 1-tõl az alábbiak 
szerint határozza meg: 

• a nagyhegyi és a nagynyomási szántó és kert mûvelési ágú 
földterületek haszonbérleti díja      4.- Ft/m2 /év 

• az egyéb területen lévõ szántó és kert mûvelési ágú 
földterületek haszonbérleti díja      2.- Ft/m2./év 

• 1500 m2 -nél nagyobb, összefüggõ, külterületi, mezõgazdasági 
hasznosítású, szántó mûvelési ágú földterületek haszonbérleti díja    12.000.- Ft /ha/ év 

• 1500 m2 -nél nagyobb, összefüggõ, külterületi, mezõgazdasági 
hasznosítású, legelõ és gyep mûvelési ágú földterületek 
haszonbérleti díja           8.000.- Ft /ha/ év 

 
 A Képviselõ-testület hozzájárul ahhoz, hogy az eddig parlagon hagyott területek bérlõi 
- a terület mûvelésre alkalmassá tételéért – az elsõ évben mentesüljenek a haszonbérleti díj 
megfizetése alól. 
 
 
Felelõs: Csányiné dr.Bakró-Nagy Vera osztályvezetõ 
Határidõ: azonnal és folyamatosan 
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A határozatról értesítést kap: 
1. Szentes Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Iroda és általa 
2. Szentes Polgármesteri Hivatal közigazgatási Osztálya 
3. Szentes Polgármesteri Hivatal Számviteli Iroda 
4. Szentes Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda. 

 
Szentes, 2007. január 5. 
        Csányiné dr.Bakró-Nagy Vera 
         osztályvezetõ 
 
 


