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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:  
törvény) hatálybalépésével megszűnt a jogszabályi lehetősége annak, hogy önkormányzati 
tulajdonú külterületi ingatlant az önkormányzat nem földműves részére bérbe adjon. A törvény 
értelmében a földhasználat jogát (haszonbérlet) kizárólag földműves és mezőgazdasági 
termelőszövetkezet szerezheti meg. A jogalkotó ezzel ellehetetlenítette a kiskertek bérbeadásának 
lehetőségét, mert ha a bérelni szándékozó nem rendelkezett az előírt végzettséggel, így az nem 
minősült földművesnek. 
A törvény 2015. január 01-től hatályos módosítása lehetővé tette az önkormányzatok számára, az 
önkormányzati tulajdonban álló, legfeljebb 1 hektár terület nagyságú földrészletre vonatkozóan 
rekreációs célú földhasználati szerződés megkötését.  
Pásztó Városi Önkormányzat korábbi bérleti szerződéseit tekintve a bérlők túlnyomó többsége 
idősebb, nyugdíjas lakosok, akiknek nincs fölműves végzetségük, nincs regisztrációs számuk. Az 
általuk bérelt önkormányzati ingatlan területek hasznosítása szinte minden esetben csak saját célra 
irányul, bevételük a hasznosított javakból nem származik 

A rekreációs célú földhasználati szerződés az önkormányzat, mint használatba adó, valamint a 
földművesnek nem minősülő személy illetve mezőgazdasági termelőszövetkezetnek nem minősülő 
civil szervezet, mint használó között létrejött szerződés, mely alapján a használó legfeljebb 1 hektár 
területnagyságú földet a saját illetve az együttélő családtagjai szükségleteit meg nem haladó 
mértékben használja és szedi annak hasznait. Ez a földterület pihenő célú használatát jelenti. (nem 
mezőgazdasági hasznosítás). A rekreációs célú földhasználati szerződés határozott időtartamra, 
legalább 1 gazdasági évre, és legfeljebb 5 évre köthető meg. A törvénymódosítás rendelkezései 
szerint rekreációs célú földszerzés esetén elővásárlási jog nem áll fenn.  

A törvényi szabályozásnak történő megfelelés érdekében szükséges a rekreációs célú földterületek 
kijelölése.  
Pásztón a kiskertek a város zártkerti övezeteiben találhatóak, ezért célszerű valamennyi 
önkormányzati tulajdonú, zártkerti, 1 hektár területnagyságnál kisebb szántó, szőlő, gyümölcsös, 
kert, rét, legelő (gyep) művelési ágú ingatlan rekreációs célú földterületté történő kijelölése. (1. 
számú melléklet) 
 
Az egyéb belterületi beépítetlen területek, amelyek évtizedek óta kertművelési ágként vannak 
nyilvántartva telekbérleti szerződéssel szintén bérbe adhatók. Ezeket a területeket a 2 számú 
melléklet tartalmazza. 
 
A fölhasználati díj mértéke 2Ft/m2/év. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és határozza meg a 
külterületi rekreációs célú, valamint a beépítetlen belterületi kertművelési ágú földterületeket illetve 
a bérbeadásukkal kapcsolatos alapvető rendelkezéseket hasznosíthatóságuk előmozdítása 
érdekében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Határozati javaslat: 
  
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a rekreációs célú földterületek kijelölésére vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

1. A képviselő-testület rekreációs célú földterületté nyilvánítja az önkormányzat tulajdonában 
álló 1. számú melléklet szerinti zártkerti szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep) 
művelési ágú, legfeljebb 1 hektár területnagyságú külterületi ingatlanokat. 

2. Földhasználati szerződés határozott időre, minimum 1 gazdasági évre és legfeljebb 5 évre 
köthető.  

3. Egy helyrajzi számon felvett ingatlan több földhasználónak – földrészletenként – is 
használatba adható. A földhasználati szerződésben rögzíteni kell, hogy a használatba adó 
jogosult a szerződést 3 hónapi felmondási idővel megszüntetni településfejlesztési, illetve 
településszabályozási célok megvalósítása érdekében, kártérítési felelősség nélkül.  

4. A földhasználati jogviszony létesítéséhez – amennyiben a Képviselő-testület határozatával 
másként nem rendelkezik – pályázati eljárás nem szükséges. A földhasználatot a Pásztói 
Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál be kell jelenteni. 

5. A fölhasználati díj mértéke 2Ft/m2/év. 

6. A földhasználati díjat évente egy összegben kell megfizetni. A földhasználati díj első éves 
díja a földhasználati jogviszony létesítésével, a szerződés megkötésével egyidejűleg 
esedékes. A további évekre a földhasználati díjat minden tárgyév február hónapjának utolsó 
napjáig kell teljesíteni.  

7. Részletfizetésről írásbeli kérelem alapján a polgármester dönt, legfeljebb egy éves 
időtartamra.  

8. A földhasználati díj megfizetése mellett a földhasználót terheli a földhasználattal 
kapcsolatos valamennyi költség. 

9. A földhasználó a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően a jó gazda 
gondosságával használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat következménye. 

10. Ha a földhasználó a dolgon jogosulatlanul olyan átalakítási munkálatokat végzett, 
amelyekhez a használatba adó vagy a hatóság engedélye lett volna szükséges, a használatba 
adó felszólítására köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Amennyiben az eredeti állapotot 
a földhasználó nem állítja helyre a használatba adó jogosult elvégeztetni földhasználó 
terhére az eredeti állapot helyreállítását. 

11. A használatba adó  
a) a földhasználó szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a használatot;  
b) követelheti a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat megszüntetését, továbbá 
az ilyen használatból eredő kárának megtérítését;  
c) abban az esetben, ha a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat tovább folyik, a 
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kártérítést követelhet. 

12. A földhasználati szerződés megkötéséről a polgármester dönt. 

13. Szerződésben megállapított idő elteltével vagy a szerződésben meghatározott körülmények 
bekövetkeztével a földhasználat megszűnik. 

14. A használatba adó a földhasználati szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, – feltéve, 
hogy a földhasználót 30 napos határidő tűzésével és a következményekre való 
figyelmeztetéssel írásban felszólította, és a földhasználó a határidő elteltéig a szükséges 



 

 

intézkedéseket nem tette meg – amennyiben a földhasználó a földhasználati díj megfizetését 
elmulasztotta, illetve az engedélyezett részletfizetést nem tartotta be, figyelmeztetés ellenére 
sem gondozza a használt területet, vagy általában olyan tevékenységet folytat, amely 
súlyosan veszélyezteti a terület épségét. 

15. A felmondás csak írásban érvényes. A szerződés közös megegyezéssel bármikor 
megszüntethető. 

16. A földhasználat megszűntével a földhasználó köteles a területet a használatba adónak 
tisztán, rendezetten, olyan állapotban visszaadni, hogy a föld művelését folytatni lehessen. 

17. Jelen határozat 6-17 pontjait a belterületi 2. számú melléklet szerinti földrészletekre - 
végleges hasznosításukig - is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy rekreációs célú 
földhasználati szerződés helyett, telekbérleti szerződést kell kötni. A telekbérleti szerződés 
időtartamában felek közös megegyezéssel állapodnak meg. 

18. Felkéri a polgármestert, hogy mezőgazdasági földterületek adásvétele és bérbeadása esetén 
jelen határozat figyelembevételével járjon el. 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: polgármester, érintett ügyintéző  

Pásztó, 2019. november 7. 

                  Farkas Attila   
                             polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
  
 

Dr. Sándor Balázs 
          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1. számú melléklet 

 
Helyrajzi szám Ingatlan megnevezése Ingatlan címe Földrészlet 

nagysága 
__0108/__2/_/ Gyep, legelő  KÜLTERÜLET   7670 m2 
__0115/112/_/ Gyep, legelő  KÜLTERÜLET   381 m2 
__0115/115/_/ Gyep, legelő  KÜLTERÜLET   249 m2 
__0115/125/_/ Gyep /legelő/  KÜLTERÜLET   8884 m2 
__0115/__8/_/ Termőföld  KÜLTERÜLET   3717 m2 
__0132/__2/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1382 m2 
__0132/__7/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1955 m2 
__0132/__9/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   2276 m2 
__0145/__3/_/ Gyep (legelő)  KÜLTERÜLET   970 m2 
__0182/___/_/ Gyep /legelő/  KÜLTERÜLET   4115 m2 
__0202/__6/_/ Gyep  KÜLTERÜLET   632 m2 
__7001/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   995 m2 
__7004/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   2051 m2 
__7012/___/_/ Gyep /legelő/  ZÁRTKERT   1097 m2 
__7019/___/_/ Zártkert  SZáNTó   1.0429 m2 
__7033/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   2377 m2 
__7068/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   4460 m2 
__7082/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   4809 m2 
__7126/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   2343 m2 
__7130/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   1345 m2 
__7141/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   1102 m2 
__7150/___/_/ Gyep /legelő/  ZÁRTKERT   3403 m2 
__7154/___/_/ Szántó, szőlő  ZÁRTKERT   2494 m2 
__7155/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   2643 m2 
__7177/___/_/ Gyep /legelő/  ZÁRTKERT   2076 m2 
__7214/___/_/ Szőlő  ZÁRTKERT   1654 m2 
__7225/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   1143 m2 
__7240/___/_/ Gyep /legelő/  ZÁRTKERT   2064 m2 
__7241/___/_/ SZÁNTÓ  ZÁRTKERT   700 m2 
__7263/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   3693 m2 
__7282/___/_/ Szőllő  ZÁRTKERT   1698 m2 
__7322/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   1019 m2 
__7345/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   5115 m2 
__7438/___/_/ Gyümölcsös  ZÁRTKERT   1854 m2 
__7519/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   2134 m2 
__7521/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   4394 m2 
__7526/___/_/ Gyep /legelő/  ZÁRTKERT   2477 m2 
__7557/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   2123 m2 
__7572/___/_/ Gyep /legelő/  ZÁRTKERT   841 m2 
__7574/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   2171 m2 
__7582/___/_/ Gyep /legelő/  ZÁRTKERT   126 m2 
__7588/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   7758 m2 
__7590/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   3506 m2 
__7592/___/_/ Szántó  NÉVTELEN   3043 m2 
__7594/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   2431 m2 
__7596/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   1957 m2 
__7604/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   6876 m2 
__7605/__1/_/ Szántó  ZÁRTKERT   5394 m2 
__7607/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   2555 m2 
__7640/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   4630 m2 



 

 

__7700/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   2694 m2 
__7802/___/_/ Kert  NÉVTELEN   927 m2 
__7806/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   128 m2 
__7809/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   261 m2 
__7813/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   260 m2 
__7818/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   275 m2 
__7819/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   185 m2 
__7821/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   312 m2 
__7827/___/_/ Zártkert  SZáNTó   265 m2 
__7832/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   249 m2 
__7834/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   729 m2 
__7835/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   298 m2 
__7850/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   135 m2 
__7868/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   317 m2 
__7878/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   306 m2 
__7881/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   121 m2 
__7883/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   330 m2 
__7892/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   619 m2 
__7896/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   113 m2 
__7911/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   398 m2 
__7912/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   136 m2 
__7915/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   571 m2 
__7926/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   58 m2 
__7938/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   263 m2 
__7955/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   223 m2 
__7958/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   630 m2 
__7971/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   210 m2 
__7985/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   265 m2 
__7988/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   109 m2 
__7998/___/_/ Kert  KÜLTERÜLET   237 m2 
__7999/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   302 m2 
__8002/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   181 m2 
__8018/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   219 m2 
__8022/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   146 m2 
__8058/___/_/ Kert  KÜLTERÜLET   524 m2 
__8065/___/_/ Kert  KÜLTERÜLET   177 m2 
__8241/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   3785 m2 
__8250/___/_/ Kert, szántó  ZÁRTKERT   1253 m2 
__8264/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   8122 m2 
__8272/___/_/ Gyümölcsös  ZÁRTKERT   2878 m2 
__8290/___/_/ Kert, gyep /legelő/  ZÁRTKERT   1901 m2 
__8291/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   619 m2 
__8292/___/_/ Gyep,legelő, kert  ZÁRTKERT   1366 m2 
__8359/___/_/ Kert, erdő, gyep, legelő  ZÁRTKERT   4915 m2 
__8384/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   4117 m2 
__8388/___/_/ Gyep, legelő, kert  ZÁRTKERT   2378 m2 
__8391/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1408 m2 
__8416/___/_/ Gyep /legelő/  ZÁRTKERT   3115 m2 
__8417/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   7681 m2 
__8419/__1/_/ Szántó  ZÁRTKERT   2812 m2 
__8422/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   4601 m2 
__8447/__1/_/ Szántó  ZÁRTKERT   2549 m2 
__8712/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   2738 m2 
__8734/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   340 m2 
__8737/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1092 m2 
__8741/___/_/ Gyep / Legelő /  ZÁRTKERT   921 m2 



 

 

__8742/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1202 m2 
__8747/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   2323 m2 
__8748/___/_/ Gyep, legelő  KÜLTERÜLET   708 m2 
__8749/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1754 m2 
__8767/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   1183 m2 
__8768/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   1288 m2 
__8769/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   1132 m2 
__8775/___/_/ Kert,szőlő,gyep /legelő/ Zártkert  ZÁRTKERT   2826 m2 
__8778/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   3555 m2 
__8779/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   2417 m2 
__8780/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1492 m2 
__8782/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   2126 m2 
__8786/___/_/ Gyep, legelő, szőlő  ZÁRTKERT   4095 m2 
__8791/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1157 m2 
__8795/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1824 m2 
__8799/___/_/ Szőllő  ZÁRTKERT   2083 m2 
__8805/___/_/ Zártkert  GYEP,LEGELŐ   1924 m2 
__8807/___/_/ ZÁRTKERT  GYEP,LEGELŐ   2755 m2 
__8812/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   854 m2 
__8817/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   2067 m2 
__8822/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   2558 m2 
__8824/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   2790 m2 
__8825/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1883 m2 
__8830/__1/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   3051 m2 
__8831/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   1748 m2 
__8837/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   6972 m2 
__8841/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   5760 m2 
__8843/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   3765 m2 
__8853/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   805 m2 
__8857/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   2060 m2 
__8859/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   1723 m2 
__8860/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   1560 m2 
__8862/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   1348 m2 
__8864/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   1417 m2 
__8870/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1303 m2 
__8873/___/_/ gyep(legelő)  ZÁRTKERT   3185 m2 
__8876/___/_/ Szőlő  ZÁRTKERT   1202 m2 
__8880/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1199 m2 
__8882/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   5437 m2 
__8885/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   2244 m2 
__8887/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   4372 m2 
__8892/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   645 m2 
__8896/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1759 m2 
__8898/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   5486 m2 
__8903/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   2482 m2 
__8916/___/_/ GYEP / LEGELŐ /  ZÁRTKERT   583 m2 
__8918/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1695 m2 
__8920/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   2112 m2 
__8922/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   2615 m2 
__8926/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1034 m2 
__8928/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   4300 m2 
__8929/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   4526 m2 
__8949/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   840 m2 
__8954/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   555 m2 
__8962/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   910 m2 
__8963/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   264 m2 



 

 

__8965/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1098 m2 
__8967/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1779 m2 
__8969/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   2047 m2 
__9225/___/_/ Gyep, legelő, szőlő /Pásztó/  ZÁRTKERT   3925 m2 
__9226/__2/_/ Kert  ZÁRTKERT   559 m2 
__9229/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   3312 m2 
__9241/___/_/ Szántó, szőlő  ZÁRTKERT   8161 m2 
__9245/___/_/ Szántó  ZÁRTKERT   3677 m2 
__9255/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   1030 m2 
__9435/___/_/ Gyep  ZÁRTKERT   989 m2 
__9443/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   289 m2 
__9465/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   1261 m2 
__9474/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   1277 m2 
__9484/___/_/ Gyep (legelő)  ZÁRTKERT   1542 m2 
__9501/___/_/ Gyep, legelő  ZÁRTKERT   341 m2 
__9513/___/_/ GYEP /LEGELŐ/  ZÁRTKERT   729 m2 
__9516/___/_/ Kert  ZÁRTKERT   589 m2 
__9540/___/_/ Gyep /legelő/  ZÁRTKERT   919 m2 
___028/_14/_/ Gyep, legelő  KÜLTERÜLET   2256 m2 
___028/_17/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1144 m2 
___028/_19/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   2393 m2 
___028/_22/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   2009 m2 
___028/_24/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1995 m2 
___028/_38/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1796 m2 
___028/__5/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1168 m2 
___028/__6/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1493 m2 
___028/__9/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1282 m2 
___030/_10/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   681 m2 
___032/_10/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1292 m2 
___032/_17/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1347 m2 
___033/_12/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1180 m2 
___033/_14/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   546 m2 
___033/_17/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   3166 m2 
___033/__2/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   587 m2 
___033/__3/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   882 m2 
___033/__4/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1762 m2 
___037/__3/_/ Gyep, rét  KÜLTERÜLET   1292 m2 
___038/_15/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1596 m2 
___038/_25/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   991 m2 
___038/_28/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   931 m2 
___038/_34/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1101 m2 
___040/_26/_/ Gyep /legelő/  KÜLTERÜLET   311 m2 
___040/_30/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   990 m2 
___040/__4/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   981 m2 
___040/__8/_/ Gyep /legelő/  KÜLTERÜLET   7548 m2 
___047/_19/_/ Gyep /legelő/  KÜLTERÜLET   904 m2 
___047/_22/_/ Gyep /legelő/  KÜLTERÜLET   989 m2 
___047/_25/_/ Gyep /legelő/  KÜLTERÜLET   964 m2 
___047/__2/_/ Gyep /legelő/  KÜLTERÜLET   5914 m2 
___047/__4/_/ Gyep /legelő/  KÜLTERÜLET   5774 m2 
___047/__7/_/ Gyep /legelő/  KÜLTERÜLET   3502 m2 
___047/__9/_/ Gyep /legelő/  KÜLTERÜLET   1614 m2 
___079/___/_/ Gyep /legelő/  KÜLTERÜLET   4759 m2 
___091/__2/_/ Gyep /legelő/  KÜLTERÜLET   2810 m2 
___095/_12/_/ Szántó  KÜLTERÜLET   1766 m2 
___095/_23/_/ Szőlő  KÜLTERÜLET   1128 m2 



 

 

___095/__5/_/ Szőlő  KÜLTERÜLET   4024 m2 
___095/__7/_/ Gyep, legelő  KÜLTERÜLET   1302 m2 
___095/__9/_/ Gyep /legelő/  KÜLTERÜLET   1651 m2 
___097/__6/_/ Gyep / legelő /  KÜLTERÜLET   4232 m2 
___097/__8/_/ GYEP /LEGELŐ/  KÜLTERÜLET   1951  

 
2. számú melléklet 

 
Helyrajzi szám Ingatlan megnevezése Ingatlan címe Földrészlet 

nagysága 
__2085/___/_/ Beépitetlen terület  BELTERÜLET   1164 m2 
__2097/___/_/ Beépitetlen terület  BELTERÜLET   1302 m2 
__2098/___/_/ Beépitetlen teület  BELTERÜLET   1327 m2 
__6819/__3/_/ Gyep (legelő)  MUZSLAI - ÜDÜLőTELEK   5.8490 m2 
__3486/___/_/ Beépitetlen terület  BELTERÜLET   503 m2 
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