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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Közismert a Képviselő-testület előtt, hogy a Gyulakeszi, 04/13. hrsz-ú ingatlant évekig Fehér 
János diszeli lakos részére adta önkormányzatunk haszonbérbe. Halála óta önkormányzatunk 
kezelésében van a terület, melyre a tavalyi évben terület alapú támogatást igényeltem. 
 
A Gyulakeszi, 04/13. hrsz-ú, gyep (legelő) művelési ágú ingatlanunk 29 ha 3065 m2 
nagyságú. Kaszáltatása, rendben tartása a tavalyi évben komoly feladatot és kiadást jelentett 
önkormányzatunknak. Emiatt előzetes megbeszélésünk alapján hirdetményi úton haszonbérbe 
vételre felajánlottuk az ingatlant. 
 
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalba két földművestől érkezett ajánlat a 
haszonbérlettel kapcsolatban. Egyikük egy Horváth Zsuzsanna nevű sáskai lakos, aki 
egyébként nem a felhívásra jelentkezett. A másik jelentkező egy általunk is ismert falubeli 
lakos, Vers László, aki a meglevő állatállományát kívánja bővíteni, amely most 3 ló, 3 
szarvasmarha, 4 borjú és 20 szárnyas. A bérleti időt 15-20 évre kéri megállapítani. Vers 
László az ingatlan után igénybe vett területalapú támogatás felét ajánlotta fel bérleti díjként 
önkormányzatunknak. Ez egyébként megfelel annak az összegnek, amennyiért annak idején 
Fehér János bérelte ezt a területet. Mivel azonban a haszonbérleti szerződésben pontosan meg 
kell jelölnünk a bérleti díj összegét, ezért ugyanúgy, ahogy Fehér János esetében, évi 
950.000,- Ft-ban javaslom megállapítani a több mint 29 ha nagyságú terület éves 
haszonbérleti díját. 
 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 46. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján gyulakeszi lakost, mint helyben lakó földművest, előhaszonbérleti 
jog illeti meg. Javaslom, hogy vele kössünk haszonbérleti szerződést. A megkötendő 
haszonbérleti szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
A megkötött szerződést a 474/2013. (III. 21.) Korm.rendelet előírásainak megfelelően 15 
napon keresztül közzétesszük a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat 
hirdetőtábláján, továbbá elektronikus úton is. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Gyulakeszi 04/13. hrsz. alatt nyilvántartott 
gyep (legelő) művelési ágú, 29 ha 3065 m2 nagyságú 
ingatlant 15 év időtartamra haszonbérbe adja 950.000, 
Ft/év haszonbérért. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező haszonbérleti szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tapolca, 2017. május 4. 
 

       Szennyainé Kovács Veronika 
   polgármester



FÖLDHASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS  
 
Mely létrejött egyrészről Gyulakeszi Község Önkormányzata 8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 
55., mint Haszonbérbe adó képviseli: Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
 
Másrészről Vers Lásázló 8286 Gyulakeszi, Orgona utca 20. sz. alatti lakos, földműves, szem 
ig. száma: 154431IA adószáma: 8383953186, mint Haszonbérlő  között az alulírott helyen és 
napon, az alábbi feltételek mellett. 
 

1. Szerződő Felek 
 
1.1. Haszonbérbe adó kijelenti, hogy jelen szerződés pályázati eljárás lefolytatása nélkül 
került megkötésre. 
 
1.2. Haszonbérbe adó igazolja, hogy alább felsorolt ingatlan Gyulakeszi Község 
Önkormányzata tulajdonában van. (1/1) 

 
Település Művelési ága Helyrajzi szám Terület 
Gyulakeszi gyep (legelő) erdő 04/13 29 ha 3065 m² 

 
1.3. Haszonbérlő kijelenti, hogy 
 földműves iktató száma:  
 őstermelő, őstermelői igazolvány száma: 1973408 
 családi gazdálkodó, határozat száma: 
 MVH regisztrációs szám:  
 
1.4 A bérleti idő alatt Haszonbérlő köteles a területet a művelési ágnak megfelelően 
hasznosítani Haszonbérlő művelési ágat nem változtathat. Haszonbérlő nem akadályozza 
meg, hogy a település és a környék lakossága a területen gombásszon. Az ingatlanra 
bejegyzett szolgalmi jogok jogosultjai részére az ingatlan használatát szükség esetén 
biztosítani kell.    
 

2. A haszonbérleti jogviszonyra vonatkozó alapvető rendelkezések 
 
2.1. A haszonbérlet időtartama  
Felek jelen szerződést határozott időre kötik meg. 
Haszonbérbe adó Haszonbérlő részére ellenérték fejében 2017. május 15. napjától 2032. 
május 14. napjáig terjedő határozott időtartamra használatba adja az 1.2. pontban körülírt 
ingatlant. Jelen szerződés ezen időtartam leteltével - amennyiben annak közös megegyezéssel 
történő meghosszabbítására nem kerül sor - megszűnik. 
A haszonbérleti szerződés megszűnésével a mezőgazdasági támogatás jogosultsága a 
haszonbérbeadót illeti meg. 
 
2.2. A haszonbérlet díja 
A Szerződő Felek a haszonbérlet ellenértékét 2014. évben 950.000,- forint/évben határozzák 
meg, mely összeget a Haszonbérlő köteles minden évben két részletben, április 30., illetve 
október 31. napjáig megfizetni a Haszonbérbe adó által kiadott számla ellenében. 2017. évre 
Haszonbérlő időarányosan teljesíti a hét és fél havi bérleti díjat, azaz 593.745,- Ft összeget 
2017. december 31. napjáig. 
A jelen szerződés megkötésének az évét (azaz a tárgyévet) követő további években (2018-
2032. év) az Önkormányzat a haszonbér mértékét minden évben újra tárgyalja. 
A Haszonbérbe adó az új haszonbér mértékét - legkésőbb a számla megküldésével 
egyidejűleg - írásban közli a Haszonbérlővel. 
 



Haszonbérlő tudomással bír arról, hogy fenti rendelkezés alapján a Haszonbérbe adó a 
haszonbérleti díj összegének megváltozása miatt a szerződés módosítását kezdeményezheti, 
illetve jelen szerződést a hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint felmondhatja, 
amennyiben a haszonbérleti díj felülvizsgálat összegében a felek 30 napon belül nem tudnak 
megállapodni. 
 
Ha az előírt határidőre Haszonbérlő a díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Haszonbérbe 
adó írásban szólítja fel a Haszonbérlőt kötelezettségének teljesítésére. A díjfizetés késedelmes 
teljesítése esetén a Haszonbérlő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a 
továbbiakban: Ptk.) rögzítettek szerinti kamattal növelt díjat köteles fizetni. 
 
A Haszonbérlő az adott évben esedékes haszonbér megfizetése előtt nem kezdhetnek a 
következő gazdasági év megalapozásához. Ennek megszegése esetén mezei leltár, vagy egyéb 
költség- és kártérítési/kártalanítási igénnyel a Haszonbérbeadóval szemben nem élhet. 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen haszonbérleti jogviszony tekintetében, ha 
földhasználó megsérti a földhasználati jogosultságának megszerzésére vonatkozó törvényi 
rendelkezéseket, a földhasználónak a szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő 
állapot fennállásának időtartama alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére 
folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő összegű pénzösszeget is 
meg kell fizetni. A fizetési kötelezettség teljesítése a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
esetére irányuló eljárási szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv a mezőgazdasági igazgatási szervnek a föld használati 
jogosultságának megszerzésére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 
döntésének a vele való közlését követően indítja meg a fizetési kötelezettség elrendelésére 
irányuló eljárást.  
 
2.3. Alhaszonbérletbe adás tilalma 
A Haszonbérlő az ingatlan használatának jogát sem visszterhes, sem ingyenes szerződésben 
harmadik fél részére nem engedhetik át, a területen felépítményt nem emelhet. 
 
2.4. Hulladék elszállításának kötelezettsége 
A Haszonbérlő köteles a gazdálkodás közben keletkezett hulladékot a területről elvinni, 
illetve a hulladékról szóló törvényben foglalt rendelkezéseket az 1.2. pontban felsorolt 
földrészlet vonatkozásában maradéktalanul betartani. 
 
2.5. Egyéb kötelezettségek 
A Haszonbérlő felelős a tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok, előírások megtartásáért és 
viseli azokat a károkat, amelyek e szabályok megsértésével vagy a kellő gondosság 
elmulasztásával keletkeznek. 
A Haszonbérlő hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződésben szereplő személyes adatait a 
Haszonbérbeadó nyilvántartásaiban rögzítse, tárolja és a számára előírt kimutatásokban, 
valamint a hatályos jogszabályok alapján történő adatszolgáltatás során felhasználja. 
 

3. Birtokbaadás 
 
3.1. A Haszonbérbeadó jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt ingatlant 2017. május 15. 
napján adja a Haszonbérlő birtokába, és a Haszonbérlő ezen időtartam alatt szedi az ingatlan 
hasznait, viseli terheit. 
3.2. A birtokbaadás időpontjától viselendő terhekbe beleértendő az 1.2. pontban körülírt 
ingatlannal kapcsolatos minden köztartozás (pl. adók, adók módjára behajtandó 
köztartozások). A haszonbérlet ideje alatt szerzett, a bérleménnyel kapcsolatos, alanyi jogon 
képződő vagyoni jellegű jog(ok) a haszonbérleti szerződés megszűntével terítésmentesen 
átszáll(nak) a Haszonbérbeadóra. A Haszonbérbeadó a szerződés bármilyen okból történő 



megszűnése esetén jogosult - mint a vagyoni jellegű jog tulajdonosa - a vagyoni jellegű jog 
változásának átvezetését egyoldalúan is kezdeményezni. 
 
3.3. Jelen Szerződés megszűnése esetén a haszonbérelt földrészletet olyan állapotban - 
különös tekintettel a gyommentességre - kell átadni a Haszonbérbeadónak, hogy azokon a 
rendeltetésszerű gazdálkodás azonnal folytatható legyen. 
 

4. Szerződés módosítása 
 
4.1. Amennyiben a szerződés időtartama alatt olyan jogszabályi rendelkezések lépnek 
hatályba, amelyek a Szerződő Felek által vállalt kötelezettségek teljesítését jelentős 
mértékben megnehezítik, akkor bármelyik fél kezdeményezheti a szerződés módosítását. 
 
4.2.  Jelen szerződés meghosszabbításához a Haszonbérbe adó abban az esetben járul hozzá, 
ha a szerződés időtartama alatt a Haszonbérlő semmilyen szerződésszegést nem követett el, 
valamint mintaszerűen gazdálkodott, és hozzájárul a szerződés feltételeinek szükség szerinti 
módosításához. A Haszonbérbeadó jelen kikötéssel semmilyen előzetes kötelezettséget nem 
vállal a szerződés meghosszabbítására. 
 

5. Szerződés felmondása, megszűnése 
 
5.1. Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondási jog illeti meg a Haszonbérbeadót a 2.3-2.5. 

pontban rögzített haszonbérlői kötelezettségek megszegése esetén, valamint amennyiben: 
− a Haszonbérlő a természeti értékeket károsító tevékenységet végez, továbbá 

amennyiben a Haszonbérlővel szemben jogerősen természetvédelmi bírságot szabnak 
ki, vagy természetvédelmi szabálysértési eljárásban, vagy természetkárosítás miatt 
indult büntetőeljárásban jogerősen megállapítják a Haszonbérlő felelősségét; 

− a Haszonbérlő a haszonbérleti jogviszony fennállása alatt bármikor valótlan 
nyilatkozatot tesz; 

− a Haszonbérlővel szemben a szerződés megkötését követően csőd- vagy felszámolási 
eljárás indul, illetve végelszámolás, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás alá 
kerül, továbbá amennyiben a Haszonbérlő tevékenységét felfüggesztette, vagy 
tevékenységét felfüggesztették, illetőleg állami vagyon hasznosítására irányuló 
korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 
ezért az eljárásból kizárták; 

− írásbeli figyelmeztetés ellenére is károsítja a haszonbérelt, vagy bármely más, 
igazgatósági vagyonkezelésben álló ingatlant, vagy súlyosan veszélyezteti annak 
épségét; 

− írásbeli figyelmeztetés ellenére sem műveli meg a haszonbérelt földrészletet, vagy 
általában olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a földrészlet 
termőképességét, illetve a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan rendeltetés-, illetve 
szerződésellenesen használja; 

− a haszonbérleti díjat és az esetleges késedelmi kamatot, vagy a közterheket a lejárat 
után közölt felszólítás ellenére a kitűzött megfelelő határidőben sem fizeti meg; 

− az ingatlan használatát másnak átengedte, vagy a Haszonbérbe adó hozzájárulása 
nélkül, vagy attól eltérően az ingatlanokon a rendes gazdálkodás körét meghaladóan 
végzett beruházást vagy az ingatlan művelési ágát megváltoztatja; 

− a természetvédelmi jogszabályok vagy a természetvédelmi hatóság előírásaitól eltérő, 
illetőleg a természeti terület állagát vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló 
tevékenységet folytat, továbbá ha a természeti értékek fennmaradását bármely módon 
veszélyezteti; 

− a területen génmódosított növényt termeszt; 
− a szakszerű gazdálkodással a területen felhagy; 
− az ellenőrzést ismételten akadályozza; vagy 



− olyan - a Haszonbérbe adó vagyonkezelésében lévő - ingatlant is használ legeltetés, 
vagy más - számára meg nem engedett - célra, amely nem képezi jelen szerződés 1.2. 
pontban megjelölt tárgyát, és amelynek használatára egyéb jogcímen sem jogosult. 

 
5.2. A természetes személy Haszonbérlő a haszonbérleti szerződést azonnali hatállyal akkor is 
felmondhatja, ha egészségi állapota olyan mértékben romlik meg, vagy családi és 
életkörülményeiken olyan tartós változás áll be, amely a jelen haszonbérleti szerződésből 
eredő kötelezettségei teljesítését akadályozza. 
 
5.3. A Haszonbérlő kötelezettséget vállal arra, hogy ha a haszonbérleti szerződés bármilyen 
okból megszűnik, a jelen haszonbérleti szerződésben szereplő ingatlanra vonatkozó 
mindenkori agrártámogatási jogosultságát a haszonbérbe adóra átruházza a megszűnés évében 
érvényes haszonbér 1%-a megfizetése ellenében. 
 

6. Szerződést módosító jogszabályi feltétel 
 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy módosító feltétel alatt mindketten azt értik, hogy a jelen 
szerződés tartalmával ellentétes jogszabályi rendelkezés a jogszabály hatálybalépésével 
egyidejűleg automatikusan jelen szerződés tartalmává válik és a szerződés jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelő soron kívüli módosítását eredményezi. Ugyanilyen soron kívüli 
módosulást eredményez, ha a jelen szerződésben hivatkozott bármely jogszabály helyett új 
jogszabály lép hatályba az adott szerződési elem vonatkozásában. Ilyen esetben a hatályba 
lépett új jogszabály címét, számát és a konkrét jogszabályi helyet is meg kell jelölni a 
szerződés módosítása során. 
 

7. Ellenőrzés 
 
A Haszonbérbe adó jogosult a szerződésszerű használatot képviselője útján, a Haszonbérlő 
jogszerű tevékenységének szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizni, melyről a 
Haszonbérlőt tájékoztatja. 
 

8. Rezsiköltség 
 
Az 1.2. pontban körülírt ingatlan használatával, birtoklásával összefüggő mindennemű költség 
jelen szerződés időtartama alatt a Haszonbérlőt terheli. 
 

9. Kártérítés, költségviselés 
 
9.1. Szerződő Felek kikötik, hogy amennyiben a rögzített természetbeni állapothoz képest 
romlik az ingatlanok állapota, vagy azokat más környezeti, vagy természeti károsodás éri, és 
ez a Haszonbérlőnek, illetve megbízottjának, alkalmazottjának képviselőjének, tagjának 
szerződésszegő, vagy más jogellenes magatartása következtében állott be, úgy a Haszonbérlő 
köteles a Haszonbérbeadónak az ebből eredő károkat a Ptk. szabályai szerint megtéríteni. 
 
9.2. A Haszonbérlő a Ptk. szerint felel azért az egyéb - szerződésszegéssel okozott - kárért is, 
amely a saját, illetve megbízottjának, alkalmazottjának, képviselőjének, tagjának magatartása 
következtében állott be, illetve felelős azon személy magatartásáért, akit kötelezettsége 
teljesítéséhez, illetve joga gyakorlásához vesznek igénybe. 
9.3. A Haszonbérlő előzetesen és visszavonhatatlanul teljes egészében lemond mindennemű 
kártalanítási igényéről, amely esetlegesen védett állatfaj egyede által - a jelen szerződés 
tárgyát képező, az azon található terményben - okozott kártétel miatt keletkezne Tvt. 74. § (4) 
bekezdése alapján. 
 



9.4. A Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy kártalanítási igényt nem keletkeztet: védett 
természeti területen a természeti kár [Tvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott 
tevékenységgel okozott kár] megelőzése és megakadályozása érdekében jogszerűen előírt 
korlátozás vagy tilalom. 
 
9.5. A Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a Haszonbérbe adó előzetes írásbeli hozzájárulása 
(2.6. pont) nélkül megvalósult építkezés, értéknövelő beruházás esetén annak értékét a 
Haszonbérbe adó a Haszonbérlő részére a szerződés megszűnésekor nem téríti meg. Ezekben 
az esetekben a Szerződő Felek a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak érvényesülését 
kizárják. 
 
9.6. A szerződés megszűnésekor a Haszonbérlő elviheti az általa létesített, állagsérelem nélkül 
eltávolítható berendezési és felszerelési tárgyakat, valamint - Szerződő Felek eltérő 
megállapodásának hiányában (2.6. pont) - követelheti a Haszonbérbe adó írásbeli 
hozzájárulásával létesített és el nem vihető berendezéseknek, az általa telepített növényzetnek, 
valamint a talaj minőségének javítását eredményező ráfordításainak a szerződés 
megszűnésekor megállapított értékét. A szerződés megszűnésekor a Haszonbérlő - a 
Haszonbérbeadóval kötött eltérő megállapodás hiányában - az általa létesített ideiglenes 
jellegű építményt a saját költségén, kártalanítás nélkül köteles lebontani, illetve eltávolítani. E 
kötelezettség nem teljesítése esetén a bontási, illetve eltávolítási munkálatokat a Haszonbérbe 
adó a Haszonbérlő költségére elvégeztetheti. Ennek megszegése esetén a Haszonbérlő a mezei 
leltárhoz kötődően semmilyen jogcímen nem támaszthat követelést a Haszonbérbeadóval 
szemben. 
 
9.7. Haszonbérlő előzetesen és visszavonhatatlanul teljes egészében lemond mindennemű 
kártalanítási igényéről, ha a jogviszony megszűnése azért következik be, mert a szerződés 
megkötése és hatályosulása közötti időtartamban olyan változás következik be, amelynek a 
szerződéskötés időpontjában való fennállása esetén a szerződés létre sem jött volna. 
 

10. Egyebek 
 

10.1. A Szerződő Felek jelen szerződés teljesítésében együttműködnek. A szerződés 
teljesítését érintő minden lényeges kérdésről a felek egymást haladéktalanul értesítik. 
 
10.2. A Szerződő Felek az egymásnak küldött tértivevényes küldemények kézbesítése 
tekintetében megállapodnak abban, hogy amennyiben a címzettek a küldeményt nem veszik 
át, vagy az átvételét megtagadják, a sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell 
az adott iratot kézbesítettnek tekinteni. 
 
10.3. A Haszonbérlő hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen 
szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák, hozzájárul továbbá, hogy személyes 
adatait a Haszonbérbe adó szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi 
teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. 
 
10.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, a mező-  és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben  
foglaltak, a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény IX. fejezetében 
foglaltak, valamint az állami tulajdon kezeléséről szóló jogszabályokban foglalt 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 



10.5. Jelen szerződésből eredő jogviták esetére a Szerződő Felek kikötik a Tapolcai 
Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 
 
10.6.  Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
10.7. Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba. 
 
A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 
 
Tapolca, 2017. ………………… 
 
 
 ………………………..                                     ……………………………. 
           Szennyainé Kovács Veronika                                       Fehér János 
                    polgármester                                                    haszonbérbe vevő 
       haszonbérbe adó        
 
 
Ellenjegyezte: 2014. ………..….. 
   
 
 
                                     Ughy Jenőné jegyző 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
………………………………..    ……………………………… 
………………………………..    ……………………………… 
………………………………..                                             ………………………………. 

 



1. sz. melléklet 
 
Haszonbérlő a mező-és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 
( a továbbiakban: földforgalmi törvény), valamint a földforgalmi törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény alapján az alábbi 
nyilatkozatokat teszem: 
 

NYILATKOZATOK ZÁRADÉKA 
 

Alulírott  büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy: 
1. nem minősülök a szerződést aláíró szerv bármely vezetőjének, alkalmazottjának, illetve 

azok közeli hozzátartozójának sem természetes személyként, sem jogi személy 
képviseletében; 

2. nincs az államháztartással szemben lejárt köztartozásom; 
3. a szerződéskötést megelőző 3 éven belül velem szemben természetvédelmi bírságot nem 

szabtak ki; 
4. természetvédelmi szabálysértési eljárásban felelősségemet 3 éven belül nem állapították 

meg; 
5. jogerős ítélet 7 éven belül nem állapította meg büntetőjogi felelősségem 

természetkárosítás bűntette miatt; 
6. haszonbérbe adóval szemben nincs 120 napnál régebben lejárt tartozásom, továbbá 

nyilatkozom, egyenes ági rokonomnak, illetve olyan gazdasági társaságnak, melyben én 
vagy egyenes ági rokonom, többségi befolyással rendelkezik, nincs a haszonbérbe adóval 
szemben 120 napnál régebben lejárt tartozásom. 

7. nincs jogerősen meghatározott és fennálló földhasználati tartozásom, 
 

Nyilatkozom továbbá, hogy: 
1. Nem állok csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati 

adósságrendezési eljárás alatt. 
2. Nem rendelkezem az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja 

szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással. 
3. Állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - 3 évnél nem régebben lezárult - 

eljárásban nem szolgáltattam hamis adatot, eljárásból nem zártak ki. 
4. A mező-és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben 

(földforgalmi törvény) foglaltak ismeretében közlöm, hogy amennyiben jelen 
földrészletek vonatkozásában haszonbérleti szerződés megkötésére kerül sor, azok összes 
kiterjedésével együttesen nem lépem túl a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
maximálisan haszonbérbe vehető területnagyságot.  
Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kijelentem, hogy amennyiben a fenti adatokban 
bármilyen változás következik be, úgy a változásokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 
napon belül bejelentem. 

5.  Haszonbérbe Vevő a jogi következmények teljes tudatában kijelenti, hogy megfelel a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 
(továbbiakban: Földforgalmi törvény) 40.§ (1)-(4) bekezdésekben, valamint a 41.§-ban 
foglalt feltételeknek és vállalja, hogy ezen feltéteknek a földhasználati szerződés teljes 
időtartama alatt meg is fog felelni. Vállalja továbbá, hogy a föld használatát másnak nem 
engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz a földhasznosítási 
kötelezettségének. Nyilatkozik ezen felül, hogy jogerősen megállapított és fennálló 
földhasználati díjtartozása nincs.  

6.  Haszonbérbe Vevő a jogi következmények tudatában kijelenti, hogy a szerződés tárgyát 
képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem 
haladja meg a Földforgalmi törvény szerint birtokmaximumot. Tudomásul veszi, hogy ha 
utólagos ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül, hogy ezen nyilatkozata 
valótlan, akkor az büntetőjogi felelősségre vonást, valamint a haszonbérleti szerződés 



tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot fennállása alatt, a jogsértéssel 
érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós 
támogatásnak megfelelő pénzösszeg visszafizetésének kötelezettségét eredményezi 

7. Amennyiben megkötésre kerülő haszonbérleti szerződésben rögzített bérlői 
kötelezettségem megszegése miatt, a haszonbérleti jogviszonyomat a haszonbérbe 
adó felmondja, arra az esetre jelen nyilatkozat az igazoltan közölt írásbeli 
felmondás elfogadásáról szóló 356/2007. Korm. r. 14.§ (3) bek. szerinti 
nyilatkozatnak minősül a haszonbérlői jog földhasználati nyilvántartásból való 
törlése érdekében.  

8.  Haszonbérlő az előre nem tervezhető természetvédelmi, jogi, és hatósági előírásokat, és 
az ezzel összefüggő gazdálkodási-használati korlátozásokat tudomásul veszi, az ebből 
eredő károkért az Önkormányzat felé kártérítési igénnyel nem él. 

9.    A nyilvános adatok kezeléséhez, közzétételéhez hozzájárulok. 
10.   Nyilatkozom, hogy tevékenységemet helyben lakóként folytatom.  
11.  Nyilatkozom, hogy tevékenységem részeként legeltető állattartást folytatok. 

  
 
 
Kijelentem, hogy jelen záradékban foglaltak a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, 
hogy Haszonbérbe adó azonnali hatállyal felmondhatja a haszonbérleti szerződésemet, 
amennyiben bebizonyosodik, hogy szándékosan valótlanul nyilatkoztam a fenti tényekről. 
 
 
 
 
 ………………………..                                     ……………………………. 
           Szennyainé Kovács Veronika                                      
                   polgármester                                                    haszonbérbe vevő 
      haszonbérbe adó        
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