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ELŐTERJESZTÉS 
 

Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról – Haszonkölcsön 
illetve földhaszonbérleti szerződésekről 

 
Tisztelt Képviselő- Testület! 
 
Hullé Gáborral földhaszonbérleti szerződést kötött Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. 

május 20-án. A szerződés időtartama 2014. május 20-tól 2019. augusztus 31-ig, 5 év 

határozott időre szól.  

A szerződés 1.9. pontja a 0202/1 hrsz-ú ingatlan 3 1907 ha alapterületű, szántó művelési 

ágú területrész képezi a szerződés tárgyát. A 0202/1 hrsz-ú ingatlan, szántó művelési ágú 

területéből 0,5 ha terület beerdősítésre került. Az erdősítés a Jégcsarnok területén (9285/2 

hrsz) található erdőterület csereerdősítésének területe. 

A szerződést módosítani szükséges a 0202/1 hrsz-ú ingatlanon lévő erdő és szántó területek 

módosítása miatt.  

Az ingatlan területének művelési ága és haszonbére az alábbiak szerint változik: 

jelenlegi állapot:    módosított állapot: 

szántó:  3ha 1907m2     2ha 6907 m2 

erdő:   9ha 0178 m2     9 ha 5178 m2 

összesen:  12ha 2085 m2     12ha 2085 m2 

 

A terület haszonbére: 125 500 Ft/év     105 835 Ft/év 

 

Hullé Gábor kérelmet nyújtott be az erdőtelepítés miatt keletkezett zöldkára megtérítésére. 

A keletkezett zöldkár mértéke 107.950 Ft. Javaslom a 2018. évi haszonbér elengedését a 

0202/1 hrsz-ú területre vonatkozóan, mellyel a haszonbérlő zöldkára megfizetésre kerül. 

 

Bondár James Attilával a haszonkölcsön szerződés 2011. december 23. napján jött létre, 

határozott, 15 év időtartamra. Az ingatlan egy része (0,2570 hektár) 2015-ben országos 

jelentőségű védett természeti területi besorolást kapott. A haszonkölcsön szerződés 

ellenérték nélküli. A szerződés felbontását javaslom, tekintettel arra, hogy a szerződő fél az 

ingatlanon tevékenységet nem folytat.  



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, döntésének 

meghozatalára. 

 
Biatorbágy, 2018. május 18. 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

Melléklet: 
- Földhaszonbérleti szerződés 
- Haszonkölcsön szerződés 
- Kérelem 
- Tulajdoni lap 

 
Készítette: Barsiné Vajk Ágnes 
Ellenőrizte: K. Horváth Mónika 



 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (V. 31.) határozata 

 

Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról – Haszonkölcsön 
illetve földhaszonbérleti szerződésekről 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete: 

 

1. a 2014. május 20-án Hullé Gáborral megkötött földhaszonbérleti szerződést az 

alábbiak szerint módosítja:  

 

„1.9 Biatorbágy, külterület 0202/1 hrsz. alatt felvett, 12.2085 ha összalapterületű, 

melyből 2,6907 ha alapterületű, 88.70 AK értékű szántó művelési ágú, míg 

9,5178 ha alapterületű 21.64 AK értékű erdő művelési ágú ingatlan, a jelen 1.9 

pont alatti ingatlanból a szerződés tárgyát képező, kizárólag a 2,6907 ha 

alapterületű, 88.70 AK értékű szántó művelési ágú területrész képezi (Föld9).” 

 

„4) Haszonbérlő a Földek használatáért az alábbi haszonbért fizeti 

Haszonbérbeadónak: 

9. Föld9 haszonbére 105 835 Ft/év” 

 

a 2018. évi haszonbért a 0202/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan elengedi a 

keletkezett zöldkár megtérítésére, 

 

2. 2011. december 23-án Bondar James Attilával megkötött haszonkölcsön 

szerződést felmondja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály, Szervezési Osztály 
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