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2 .  N a p i r e n d  

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S   

Önkormányzati résztulajdonban lévő mezőgazdasági földterület (szántó) értékesítése 

 

Bánk Község Önkormányzata tulajdonrésszel rendelkezik a Tereske külterület 0172/7 helyrajzi számú, 

osztatlan közös tulajdonban lévő, 20,9965 ha területű (melyből szántó: 18.3944 ha), 167,11 AK 

értékű, szántó művelési ágú mezőgazdasági földterületre vonatkozóan. Az önkormányzat tulajdoni 

hányada: 1075/16711 (1.3507 ha), a tulajdoni hányadnak megfelelő aranykorona: 10,75. 

Az ingatlant jelenleg 2017. május 8-án kötött fölhaszonbérleti szerződés alapján az Agrár Birtok Kft. 

(székhely: 2660 Balassagyarmat, Széchenyi utca 12/A, adószám: 13328863-2-12, cégjegyzékszám: 

12-09-005106) használja. A fölhaszonbérleti szerződés értelmében a haszonbérlet időtartama 

határozott ideig, 2022. december 31-ig tart, a haszonbérleti díj mértéke 1250 Ft/AK/év. 

 

A földhasználó a jövő évtől új gazdálkodási formát szeretne elkezdeni a területen, melynek feltétele a 

legalább 10 évre történő haszonbérleti szerződés megkötése, ezért az Agrár Birtok Kft. az alábbi két 

ajánlattal kereste meg Önkormányzatunkat:  

1. A földhaszonbérleti szerződés időtartamának 2036. október 31-ig történő meghosszabbítása, 

és a bérleti díj módosítása (5 évig 1.500 Ft/AK, 6. évtől 1.700 Ft/AK).  

2. Az önkormányzat tulajdonrészének megvásárlása 698.750 Ft vételáron. 

 

Felmérve a mezőgazdasági földterületek jelenlegi piaci árait (bérleti díj és vételár tekintetében), 

figyelembe véve, hogy a szóban forgó szántó az átlagosnál kicsit gyengébb minőségű, az Agrár Birtok 

Kft. ajánlatát z alábbiak szerint javaslom elfogadni: 

• Éves bérleti díj: 50.000 Ft/hektár1, így az Önkormányzat tulajdonában lévő terület éves 

bérleti díja: 50.000 x 1,35 = 67.500 Ft. Hosszú távú bérleti szerződés esetén a bérlet 

értékállósága érdekében a szerződésben kérjük rögzíteni, hogy a bérbeadó Önkormányzat 

jogosult a bérleti díjak évenkénti emelésére a KSH által közzétett infláció mértékéig. 

• Vételár - a környéken kialakult vételárak figyelembe vételével és az átlag alatti földminőségre 

való tekintettel - 1.300.000 Ft2. 

A mezőgazdasági földterületek piaci árait figyelembe véve a földhasználó által felajánlott 

vételár alacsony, vagyis a piacon kialakult ár alatt van. A jelenleg alkalmazott termőföld 

árakat figyelembe véve a területrész javasolt eladási ára 1.300.000 Ft. 

 

Mindezek alapján – az Agrár Birtok Kft. választása szerint - javaslom a Tereske külterület 0172/7 

helyrajzi számú szántó művelési ágú ingatlanon fennálló önkormányzati tulajdonrész (1.3507 ha) 

Argrár Birtok Kft. részére történő 

- értékesítését 1.300.000 Ft összegű eladási áron, vagy  

- bérbeadását, 2021. évre vonatkozóan 67.500 Ft bérleti díjon, mely bérleti díj évente emelkedik 

a KSH által közzétett infláció mértékével. 

 

Bánk, 2021. április 13. 

 

  Torma Andrea 

  polgármester 

 
1 Átlagos minőségű szántó bérleti díja 70.000 Ft/hektár. A Tereske 0127/7 hrsz-ú földterület az átlagosnál 

gyengébb, így 50.000 Ft/hektár bérleti díjat tartok reálisnak és indokoltnak. 

 
2 A vételár kialakult mértéke szántó esetében a környéken hektáronként 700.000 Ft-tól 2.000.000 Ft-ig terjed. Az 

átlag alatti minőségre tekintettel a vételárat 1.300.000 Ft eladási árban javaslom meghatározni, figyelembe véve 

az adó és értékbizonyítvány készítésekor alkalmazott árkalkulációt. 



2. Napirend  Önkormányzati résztulajdonban lévő mezőgazdasági földterület (szántó) értékesítése 

 

2 

 

 

 

………./2021. (IV……...) határozati javaslat 

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírusvilágjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 

Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – a képviselő-

testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi döntést hozom: 

 

Bánk Község Önkormányzata a Tereske külterület 0172/7 helyrajzi számú, szántó művelési ágú 

ingatlanból az Önkormányzat 1075/16711 tulajdoni hányadát képező 1.3507 ha nagyságú, 10.75 AK 

értékű területrészt az Agrár Birtok Kft. (székhely: 2660 Balassagyarmat, Széchenyi utca 12/A, 

adószám: 13328863-2-12, cégjegyzékszám: 12-09-005106.) részére - az Agrár Birtok Kft. döntésének 

megfelelően – eladja, vagy bérbe adja, az alábbiak szerint: 

- eladási ár: 1.300.000 Ft, 

- bérleti díj: 2021. évi bérleti díj 67.500 Ft, mely bérleti díj évenként a KSH által közzétett 

infláció mértékével emelkedik. 

 

Az adásvétellel vagy a bérleti szerződéssel kapcsolatos valamennyi költséget (pl. földhivatali eljárás, 

ügyvédi díj) a vevő viseli. 

 

A veszélyhelyzetben hatályos szabályozás értelmében a Polgármester – külön képviselő-testületi 

határozat nélkül – jogosult az adásvételi vagy a bérleti szerződést megkötni és a szükséges 

jognyilatkozatokat megtenni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 


