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1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Amigo Zöldség- Gyümölcs ügyvezetője Klúcsik Mihály egyéni vállalkozó kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz.  
Kérelmében leírta, az önkormányzat tulajdonában álló Rétság külterület 084/16 hrsz.-ú 
területet bérbe kívánja venni. (A volt Suzuki márkakereskedés és a 2-es főút közötti szán-
tóföld). Az előterjesztéshez mellékeltem a pontosítás kedvéért a helyszínről készült térkép 
másolatát.  
A 2011-ben létrejött vállalkozását szeretné Rétságon tovább folytatni, zöldség-gyümölcs 
szezonális kiskereskedelmi forgalmazásával. 
 
A terület besorolása szántó - mezőgazdasági művelésre alkalmas-, alapterülete 2690 m2.  
A kérelmező a bérelni kívánt területből 1200-1300 m2-t kíván hasznosítani, vállalja a nem 
használt terület tisztán, rendben tartását. A kérelmező a területen szeretne elhelyezni egy 
könnyű szerkezetű, fából készült épületet, valamint a területet körbe kívánja keríteni. 
 
A Képviselő-testület 232/2013. (IX. 27.) számú KT határozatával megállapította a 2014. 
január 01. napjától érvényes szántó művelési ágú területek bérleti díját, melyet a Képvise-
lő-testület a 175/2014. (XI.21.) számú határozatával nem módosította a 2015. évre vonat-
kozóan. 
A határozat értelmében a külterületen lévő, mezőgazdasági rendeltetésű szántó művelési 
ágú területek bérleti díját 3,50 Ft/m2/év mértékben állapította meg a Képviselő-testület, így 
a jelenleg bérelni kívánt terület éves bérleti díja 9. 415.- Ft. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.  
 
Rétság, 2015. június 16. 
 
   Hegedűs Ferenc 
    polgármester 
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2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok vég-
rehajtása: 

 
3 Jogszabályi háttér: 
 

− 232/2013. (IX.27.) sz. KT határozat 
− 175/2014. (XI.21.) sz. KT határozat 
− 15/2004. (X. 04.) sz. önkormányzati rendelet 

 
4 Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2015. (VI.19.) KT határozata 

 
„A” 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Klúcsik Mihály földhaszon-
bérleti szerződéskötésre irányuló kérelmét. 
A Képviselő-testület hozzájárul a terület bérbe adásához, valamint ahhoz, hogy a kérel-
mező, a kérelemben megjelölt helyen- az önkormányzati tulajdonú Rétság külterület 
084/16 hrsz-ú területen, saját költségén 1 db könnyűszerkezetes épületet felállítson. Az 
éves bérleti díjat……Ft/m2/év összegben állapítja meg. 
 
 
 
Határidő: értesítésre 2015. június 22.  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2015. (VI.19.) KT határozata 

 
„B” 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Klúcsik Mihály földhaszon-
bérleti szerződéskötésre irányuló kérelmét, azt nem támogatja. 
 
 
Határidő: értesítésre 2015. június 22.  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 
Rétság, 2015. június 11.  
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 dr. Varga Tibor sk. 
        jegyző 










