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HATÁROZAT 

a Bács Község tulajdonát képező legelők megszervezésére, kezelésére és hasznosítására 

vonatkozó intézkedések jóváhagyásáról  

 

Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén; 

Megvizsgálva Bács Község Polgármestere által előterjesztett, a Bács Község 

tulajdonát képező legelők  2021. évi megszervezésére, kezelésére és hasznosítására 

vonatkozó intézkedések jóváhagyásáról szóló 2480/17.03.2021 számú határozat tervezetet; 

ezen határozat 2479/17.03.2021 számú indoklását; a polgármester szakapparátusához tartozó 

Földalap illetékes osztály Szakjelentését, az I. számú szakbizottság láttamozását és; 

- utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 2016. évi 1. számú Kormány 

Határozat által jóváhagyott, az Adótörvénykönyvről szóló 2015. évi 227. számú 

Törvény alkalmazási Módszerét; 

- a 2015-2020 időszakra, a mezőgazdaságban alkalmazandó fizetési rendszerek 

jóváhagyására és a mezőgazdasági vállalatokról és egyéb mezőgazdasági 

egyesületi formákról szóló 1991. évi 36. számú Törvény 2. cikkelyének 

módosítására vonatkozó 2015. évi 3. számú Sürgősségi rendeletet; 

A: 

- Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány 

Rendelet 129. cikkelyének (1) bekezdése, (2) bekezdésének c) része, (6) 

bekezdésének a) része, 332. bekezdése – 348. bekezdése szerint 

- utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2009. évi 287. számú Törvény szerint; 

- a földalapról szóló 1991. évi 18. Számú Törvény módosításához és 

kiegészítéséhez az állandó legelők szervezésére, adminisztrálására és használatára 

vonatkozó 2013. április 23-i 34. Számú Sürgősségi Kormány Rendelet szerint; 

  



- a földalapról szóló 1991. évi 18. Törvény módosításához és kiegészítéséhez az 

állandó legelők szervezéséről, adminisztrálásáról és használatáról szóló 2013. évi 

34. számú Sürgősségi Kormány Rendelet alkalmazási módszertanának 

jóváhagyásáról szóló 2013. évi 1064. Román Kormány Határozat szerint; 

- a községek, városok, illetve municípiumok köztulajdonát képező legelők 

engedményezési (koncessziós) és bérleti keret-szerződéseinek jóváhagyására 

vonatkozó 2013. évi 407 számú Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztériumi Rendelet szerint; 

- 1 hektár legelőre eső optimális terhelhetőség kiszámolási módszeréről szóló 2013. 

évi 544. számú Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumi Rendelet 

szerint; 

A Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány 

Rendelet 196. cikkelyének 1. bekezdésének a) része alapján: 

 

HATÁROZATOT HOZ 

 

1. Cikkely (1) Jóváhagyja, a Bács Község tulajdonát képező legelők megszervezésére, 

kezelésére és hasznosítására vonatkozó intézkedéseket, ezek termelési potenciáljának és 

ésszerű felhasználásuk  növelése céljából,  figyelembe véve a helyi közösség érdekeit: 

a)  Bács Község tulajdonát képező legelőket a Helyi tanács kezeli és kizárólag a 

2021.01.01-n a R.N.E. - Gazdaságok nemzeti Nyilvántartásában regisztrált, Bács Községben 

állandó lakcímmel vagy székhellyel rendelkező, helyi állattenyésztők és/vagy ezek helyi 

egyesületei, természetes vagy jogi személyek, helyi kollektív tagok használhatják. 

A helyi állattenyésztők egyesülhetnek, a legeltetésre engedélyezett állatok csoportos, 

nyájban történő legeltetése és azok egész legeltetési időszak alatt történő táplálása céljából. 

b) a legelők és az állattartási közművek gondozási munkái a talajtermelési potenciál 

növelését célozzák és tartalmazzák ezek gondozását, takarítását és fertőtlenítését illetve 

állattartásra, felügyeletükre alkalmas építmények és ivóvíz források létrehozását is a 

következők szerint: 

b)1. legkésőbb május elejéig – a legelők aktuális talajgazdálkodása, (trágyázással) 

tápanyag utánpótlással; 

b)2. legkésőbb május elejéig -  a legelők aktuális talajgazdálkodása, takarítással és 

fertőtlenítéssel; 

  



b)3. legkésőbb május elejéig -  a legelők aktuális talajgazdálkodása, gazok és növényi 

maradványok lekaszálásával; 

b)4. legkésőbb május elejéig és folyamatosan – a meglévő állattartásra alkalmas 

közművek aktuális gondozása (speciális építmények, ivóvíz források stb.); 

b)5. legkésőbb május elejéig és folyamatosan – szükséges gondozási munkálatok, a 

háziállatok által a szomszédos telkeken lévő mezőgazdasági növényekben okozható károk 

megelőzése érdekében; 

c) legeltetési ciklus/időtartam szarvasmarhafélékre vonatkozóan minimum 180 nap, a 

legeltetési időszak naptári dátumát a következők szerint határozzák meg: 

c)1. birkák és kecskék: a legeltetés kezdete a pedoklimatikus tényezőktől és a 

gyepszőnyeg fejlettségétől függően történik, de május első napjánál nem korábban, a 

legeltetés befejezése, a hőmérséklettől és időjárási viszonyoktól függően legkésőbb november 

végén történhet; 

c)2. szarvasmarhák, bivalyok és lovak: a legeltetés kezdete a pedoklimatikus 

tényezőktől és a gyepszőnyeg fejlettségétől függően történik, de május első napjánál nem 

korábban, a legeltetés befejezése, a hőmérséklettől és időjárási viszonyoktól függően 

legkésőbb november 15-ig; 

d) a legelők optimális és tartós használata érdekében a legeltetést: 

d)1. elegendő számú állattal végezhetik, hogy teljes mértékben kihasználják a 

rendelkezésre álló zöld tömeg mennyiséget és biztosítsák az állatok tápanyagigényét; 

d)2. folyamatos legeltetés szervezésével vagy kijelölt részeken történik; 

d)3. a legeltetés kezdő időpontjának betartásával, a legeltetéshez szükséges 

növényeken megjelenő első levél megszáradása előtt; 

d)4. a legeltetés figyelemmel kísérésével és annak megállításával a növények kritikus 

szintjének, minimális magassága és a talajtakaró minimális mértékének elérése előtt; 

d)5. a pihenőidő pontos felmérésével, a következő legeltetési időszak előtt, a 

növényzet növekedési ütemének figyelemmel kísérésével; 

A legelő állatok számát befolyásolja, a növények növekedési üteme, az extra táplálék 

és fajtánként az állatok tápanyag szükséglete. 

A községi legelőkön, csak a szervezett formában, legkevesebb 150 fő – felnőtt 

birkákból vagy 30 fő – szarvasmarhákból, bivalyokból és felnőtt lovakból álló állományok 

legelhetnek; 

  



e) a helyi állattenyésztők és/vagy ezek helyi egyesületei, a Bács Község tulajdonát 

képező közlegelőket, az erre a célra kötött szerződések alapján, az eltartott állatok számával 

arányosan használhatják, a 2021.01.01-n a R.N.E. - Gazdaságok nemzeti Nyilvántartásában 

regisztrált, Bács Községben állandó lakcímmel vagy székhellyel rendelkező, helyi 

állattenyésztők és/vagy ezek helyi egyesületei, helyi kollektív tagok, akik legalább 150 fő – 

felnőtt birkákból vagy 30 fő – szarvasmarhákból, bivalyokból és felnőtt lovakból álló 

állományokkal rendelkeznek, illetve betartják és biztosíják az 1 ha legelőre eső optimális/ 

minimum terhelhetőséget, amely a hatályos jogszabálynak megfelelő számítás szerint 0,3 

UVM/ha.  

Azok, a Bács községben állandó lakcímmel vagy székhellyel rendelkező természetes vagy 

jogi személyek, helyi állattenyésztők, akik bérleti szerződést kötöttek, azokra a legelőkre, 

amelyekre nyilvános pályázatot hirdetnek, a Polgári törvénykönyv szerint elsőbbségi jogot és 

elővásárlási jogot élveznek. 

f) egy racionális felhasználás érdekében a legelőket termelési egységekre osztják, amelyek a 

teljes legeltetési időszak alatt, egy állatcsoport számára biztosítják a szükséges zöldtömeg 

mennyiséget. 

Ennek értelmében a közlegelőket használók kötelesek oly módon használni a rendelkezésükre 

álló legelőrészt, hogy ne zavarják a többieket és a tulajdonukban lévő állatok által, a 

szomszédos mezőgazdasági területeken termesztett növényekben esetlegesen okozott károk 

megelőzésére, gondoskodnak a szükséges intézkedésekről. Ennek értelmében, ideiglenes 

kerítéseket helyezhetnek el. 

g) a legelők fenntartása érdekében, annak használati kategóriája megtartásával, kötelesek 

minden inézkedést megtenni. A legelők állagromlásának elkerülése érdekében, használóik 

kötelesek az álábbi szabályokat betartani: 

a) a növénytermesztés alapján meghatározott optimális állatállomány fenntartása; 

b) a legelők produktivításának csökkenése esetén, az állatok számának csökkentése; 

c) ha gyakori a fák/fiatal fák/csemeték kérgének megsérülése, a fás legelőkön, az állatok 

számának csökkentése 

h) Bács Község tulajdonát képező legelőket, nyilvános pályázat által, bérleti szerződést kötő, 

helyi kollektívák tagjai, az RNE-ban bejegyzett állattulajdonosok használhatják.  

A legelők bérleti szerződésének megkötéséhez, a helyi közösség állattenyésztőinek, 

olyan dokumentumot kell beadniuk, Bács Község polgármestere szakapparátusához tartozó 

illetékes osztályon, amelyek igazolják, hogy a szarvasmarhaféléket, birkákat, kecskéket és 

lovakat, amelyekhez legelőt igényeltek, az RNE-ban nyilvántartásba vették.  

  



A legelő bérleti szerződéseknek kötelezően tartalmazniuk kell, úgy a szerződési 

feltételek teljesítéséhez szükséges kötelezettségeket, a hatályos jogszabályok betartása 

mellett, mint a hektáronkénti árat, amelyet a legeltetési kapacitástól függően és a Bács Helyi 

Tanácsának határozatában megállapított átlagár/zöldtömeg mennyiségtől függően állapítanak 

meg, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel az Adózási törvénykönyvről szóló 2015. 

évi 227. számú Törvény 84. cikkelyének (5) bekezdése szerint.   

A bérleti keret-szerződés, a bérleti szerződések odaítélésének dokumentációjában 

szerepel, mivel a községek, városok illetve municípiumok közjavaihoz tartozó legelők 

engedményezési és bérleti keret-szerződések jóváhagyására vonatkozó 2013. évi 407. számú 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumi Rendeletnek megfelelően állították össze. 

A bérleti szerződés jogszerűen megszűnik vagy egyoldalúan módosul, előzetes 

értesítéssel, a terület csökkenése értelmében, amennyiben a magántulajdon jogának 

megállapítására szolgáló helyi bizottság rendelkezésére álló mezőgazdasági földterületek nem 

elegendőek, a magántulajdoni jog visszaállítására/megállapítására a földalapról szóló 

törvények szerint és ennek értelmében Bács Község tulajdonát képező legelő területek 

szükségesek a birtokba adás megvalósításához. 

Ilyen esetekben, a bérleti szerződés jogszerű megszűnéséről vagy a terület csökkenése 

értelmében, egyoldalú módosításáról, a bérlőt időben értesítik, legalább 60 nappal a 

birtokbaadás előtt. 

A tulajdoni jog megállapításának vagy visszaállításának kedvezményezettjei a 

tulajdonjogi törvény szerint, a tulajdonukba került legelő területek használati kategóriáját 

kötelesek fenntartani. 

i) a közlegelőkön legelő állatok felügyeletét, a közlegelőket használó helyi 

állattenyésztők és/vagy azok helyi egyesületei által alkalmazott és fizetett pásztorok végzik; a 

bérlők kötelesek, a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítani a közlegelők őrzését; 

j) a legelők kezeléséből, az e tekintetben megkötött szerződések előírásai szerint 

befolyt összegek, Bács Község költségvetésének bevételei lesznek és a törvényi előírások 

szerint kerülnek felhasználásra. 

A közlegelői bérleti szerződésekben meghatározott bérleti díjat, évente, két részletben 

lehet befizetni a következők szerint: 

I. részlet, minden évben legkésőbb május 30-ig, a bérleti díj 30%-t; 

II. részlet, minden évben legkésőbb augusztus 30-ig, a bérleti díj 70%-t 

  



A szerződésben mehatározott fizetési határidő be nem tartása, a hatályos jogszabályok 

szerint büntetést von maga után. 

k) a helyi állattenyésztők és/vagy azok helyi egyesületei által használt legelők 

területének megfelelő, a törvény szerint kirótt helyi adó és illeték terhe, a használók 

felelőssége 

(4) A közlegelőket használó állattenyésztők, a munkálatok felügyeletének céljából, 

valamennyi munkálat elkezdéséről, kötelesek Bács Község Polgármesterét értesíteni és a 

meghatározott munkálatok végrehajtásáról szóló igazolást benyújtani. 

(5) A jelen határozattal, a legelők használatára vonatkozóan megállapított 

intézkedések betartásának ellenőrzését, a polgármester rendelkezésére létrehozott bizottság 

végzi, amely erről, jelentést és átvételi jegyzőkönyvet készít. 

A legelők megfelelő igazgatásának érdekében, Bács Község főtitkára, a legelőkről, a 

bérelt területek kataszteri tervéről, a hatályos jogszabályok betartásával, nyilvántartást vezet. 

2. Cikkely (1) A közlegelők bérleti szerződésének odaítéslése, az állatállomány 

optimális terhelésének biztosításával, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, nyilvános 

pályázattal történik, 7 (hét) évre szól, a legeltetési periódus betartása mellett. 

(2) Jóváhagyja Bács Község tulajdonát képező legelők bérléséről szóló, a jelen 

határozathoz tartozó 1. számú mellékletben található feladat füzetet. 

(3) A béleti szerződések megkötésére, az (1) bekezdés szerint, jóváhagyja Bács 

Község tulajdonát képező közlegelők, egységekre és állat kategóriákra felosztott 695,52 ha-

os területének bérlésére vonatkozó nyilvános pályázatot. 

(4) Meghatározza a hektáronkénti minimális licitálási árat 250 lej/ha/év értékben és a 

licitlépcsőt, amely az ár 10%-a. 

(5) Meghatározza a részvételi garancia díjat, a bérleti díj minimális értékének 2%-

ában, amelyet Bács község Polgármesteri hivatalának pénztárában lehet befizetni. 

3. Cikkely A pályázatra kiírt legelőkre, a bérleti szerződések odaítélése céljából, a 

következő feltételeket teljesítő, helyi állattenyésztők és/vagy azok helyi egyesületei 

licitálhatnak: 

a) Bács Község területén állandó lakcímmel/székhellyel rendelkező, helyi kollektíva 

tagja legyen; tulajdonjoggal vagy használati joggal rendelkező mezőgazdasági földterület 

legyen a birtokában, amely téli időszakban biztosítja az állatoknak szükséges takarmányt. 

b) legalább 150 fő – felnőtt birkákból vagy legalább 30 fő – szarvasmarhákból, 

bivalyokból és felnőtt lovakból álló, 2021.01.01-n az R.N.E.- Gazdaságok Nemzeti 

Nyilvántartójában bejegyzett állatállománnyal rendelkezik, az állatorvos által erre a célra 

kiállított dokumentumokkal igazolva; 

  



c) az eltartott állatok számával igazolja, hogy betartja és biztosítja, a hatályos 

jogszabályok szerint kiszámolt 0,3 UVM, hektáronkénti optimális/minimális állat 

terhelhetőséget 

d) egy helyi állattenyésztő és/vagy azok helyi egyesülete, több legelőegység 

pályázatán is részt vehet, de a licitálást követően, csak egy bérleti szerződést kaphat, egy 

egység legelőre; 

e) Bács Község helyi költségvetése vagy a nemzeti költségvetés felé nem lehet 

tartozása, ezt, az erről kiállított adóigazolással bizonyíthatja;  

4. Cikkely Megalakul a pályázati bizottság, a közlegelők bérbeadásának céljából: 

- Maier Petru Cosmin  - a község alpolgármestere  – bizottsági elnök 

- Hedes Mihai   - közbeszerzési tanácsos  – bizottsági titkár 

- Pop Nicoleta Teodora - tanácsos   -  tag 

- Korujan Peter-Levente - helyi tanácsos  - tag 

- Maja Ioan-Costel  - helyi tanácsos  - tag 

5. Cikkely (1) A következő cselekmények jogsértésnek minősülnek, ha azokat nem 

olyan körülmények között követték el, hogy a büntetőjog szerinti bűncselekménynek 

minősüljenek: 

a) engedély nélküli legeltetés vagy a legeltetési időszakon kivüli legeltetés; 

b) a szerződésben meghatározott állatokon kivüli egyéb állatok legeltetése; 

c) a legelő fenntartó vagy használó, szerződésbe foglalt kötelezettségeinek be nem 

tartása; 

d) a legelőn, a mezőgazdasági gépeken kívül, egyéb jármű használata, beleértve a 

szekereket is, kivéve azokat, amelyeket a mezőgazdasági tevékenységek során használnak;  

e) a hatályos jogszabálynak megfelelően, a mezőgazdasági és környezeti feltételek be 

nem tartása; 

f) az állandó legelők növényzetének égetése; 

g)  egyéb beruházási javak elhelyezése a réten; 

h) a legelő kategóriába használt területeknek, a mezőgazdasági forgalomból történő 

kivonása, a hatályos jogi jóváhagyások nélkül; 

i) a jelen határozatban előírt munkálatok be nem tartása vagy késedelme, illetve ezen 

munkálatok elvégzésének akadályoztatása  

  



j) az állatok legeltetése, bérleti szerződés hiányában; 

k) a háziállatok szabadon és felügyelet nélkül hagyása; 

l) az állatok legeltetése éjszaka; 

m) az állati takarmánynak elkülönített réten történő kaszálás; 

n) a rét egyéb felhasználóinak a zavarása vagy a legelővel szomszédos területein 

termesztett növények tönkretétele 

 (2) Az (1) bekezdésben leírt szabálysértések szankcionálása: 

a) természetes személy 3000-től 6000 lejig terjedő büntetéssel, illetve jogi személy, az 

f) részben említett tettekért 25.000 lejtől 50.000 lejig terjedő büntetéssel súlytható 

b) természetes személy 500 lej-től 1.000 lejig terjedő büntetéssel, illetve jogi személy, 

az a), d) és e) részekben említett tettekért 4.000 lejtől 8.000 lejig terjedő büntetéssel 

súlytható; 

c) természetes személy 250-től 500 lejig terjedő büntetéssel, illetve jogi személy, a b) 

és c) részben említett tettekért 2.000 lejtől 4.000 lejig terjedő büntetéssel súlytható; 

d) a g) részben említett tettek, 1.000-től 3.000 lejig  

e) a h) részben említett tettek, 5.000-től 10.000 lejig 

f) az i) részben említett tettek 500-tól 1.000 lejig  

g) a j), k), l), m) és n) részben említett tettek 500-tól 1.500 lejig terjedő büntetéssel 

súlytható;  

(3) A jelen cikkelyben leírt büntetés díjának megállapítását és a szankciók 

alkalmazását: 

a) BALÁZS JÁNOS úr – Bács Község polgármestere 

b) MAIER PETRU COSMIN úr – Bács Közság alpolgármestere 

d)  az (1) bekezdés d) és f) részében felsorolt tettekért, a Román Csendőrség 

alkalmazottai végzik, valamint a rendőrség és katasztrófavédelmi szakmentőszolgálaton 

belüli tisztek és altisztek végzik. 

(4) A jelen határozat, szabálysértésekkel kapcsolatos előírásai kiegészülnek, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 2002. évi 180. számú Törvény által 

módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, a szabálysértési jogrendszerről szóló 2001. 

évi 2. számú Kormány Rendelettel. 

  



 (5) A jelen cikkelyben előírt bírságokból származó összegek, esettől függően, az 

állami vagy helyi költségvetésbe, bevételként érkeznek. 

6. Cikkely  Jelen határozatról értesülnek: Bács Község Polgármestere, Bács Község 

Alpolgármestere, Bács Község főtitkára, a pályázati bizottság tagjai és a polgármester 

szakapparátusához tartozó számviteli osztály, illetve a Kolozs Megyei Prefektura. 

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 

Leadott szavazatok 17 

Igen szavazat 17 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

A KÖZSÉG FŐTITKÁRA 

BARZ GABRIEL     PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás]  



2021.03.25-i 15. számú Helyi Tanácsi Határozat 1. számú melléklete 

[címer] BÁCS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA  

KOLOZS MEGYE 

Bács, Aleea Nufarului 1. szám 

 

Bács község köztulajdonát képező legelők bérlésére vonatkozó 

 

FELADAT FÜZET 

 

Figyelembe véve, a földalapról szóló 1991. évi 18. Törvény módosításához és 

kiegészítéséhez az állandó legelők szervezéséről, adminisztrálásáról és használatáról szóló 

2013. évi 34. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 9. cikkelyének (8) bekezdését: 

Vonatkozó jogszabályok 

 a földalapról szóló 1991. évi 18. Törvény módosításához és kiegészítéséhez az 

állandó legelők szervezéséről, adminisztrálásáról és használatáról szóló 2013. 

évi 34. számú Sürgősségi Kormány Rendelet; 

 1 hektár legelőre eső optimális terhelhetőség kiszámolási módszeréről szóló 

2013. évi 544. számú Rendelet; 

 a földalapról szóló 1991. évi 18. Törvény módosításához és kiegészítéséhez az 

állandó legelők szervezéséről, adminisztrálásáról és használatáról szóló 2013. 

évi 34. számú Sürgősségi Kormány Rendelet alkalmazási módszertanának 

jóváhagyásáról szóló 2013. évi 1064. számú Határozat; 

 utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a legelők nemzeti szinten 

történő, közép és hosszú távú fejlesztésének szervezéséről és felhasználásáról 

szóló Stratégia jóváhagyására vonatkozó 226/235/2003. számú 

Földművelésügyi, élelmezési és erdészeti és a Közigazgatási Miniszteri 

Rendelet; 

 a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi 

Kormány Rendelet 

 az állatorvosi tevékenység szervezetéről szóló 2004. évi 42. számú Kormány 

Rendelet; 

 

  



 utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a növénykultura ágazatban, az 

agrár környezetvédelmi intézkedésekhez és a hátrányos helyzetű területekhez 

nyújtott támogatás odaítélése céljából, a közvetlen kifizetési rendszerek és a 

kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések, végrehajtási módjának, egyedi 

feltételeinek és alkalmassági kritériumainak alkalmazása meghatározásáról 

szóló 2008. évi 246. számú Földművelésügyi és vidékfejlesztési Miniszteri 

Rendelet 

 a 2006. évi 1974. számú CE Szabályzat; 

 a községek, városok, illetve municípiumok köz/magán tulajdonát képező 

legelők engedményezési (koncessziós)/bérleti keret-szerződéseinek 

jóváhagyására vonatkozó 2013. május 31-i 407/2.051/2013 számú 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési és Regionális Fejlesztési és 

Közigazgatási Minisztériumi Rendelet. 

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A BÉRLÉSRŐL 

 

1.1 A bérlésre szánt ingatlan leírása és meghatározása, azonosítása 

Bács község közterületéhez tartozó legelők, az 1.számú Táblázat 3, 4, 5 és 6 oszlopai szerint 

 

1.2. A bérlés tárgyát képező javak rendeltetése 

A településen található legelők bérlésével kapcsolatban, a mai napig számos kérelem 

érkezett, Bács község lakossága, állattenyésztők részéről, amelyet regisztráltak. 

 A legelők termelési és hasznosítási szintjének növelése, javulása, különösen a 

szarvasmarhafélékből és birkákból kinyert állati eredetű termékek, mennyiségével és 

minőségével, kapcsolatban  a helyi hatóság számára egy prioritási irányvonalat, tengelyt 

képvisel. 

 

1.3 A bérelt legelő használati feltételei 

A bérlő eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, köteles elvégezni a racionális 

kitermelési és gondozási munkákat, megtisztítja a legelő területét a vakondtúrásoktól, 

kövektől, növénymaradványoktól és értéktelen cserjés növényzettől, gazoktól és a hidrofil 

növényzet kiiktatása céljából vízelvezető munkálatokat hajt végre, illetve a 226/235/2003 

számú Földművelésügyi, élelmezési és erdészeti és a Közigazgatási Minisztériumi Rendelet 

IV. fejezetének 8. pontja szerint kidolgozott legeltetési programban előírt egyéb 

munkálatokat hajt végre, oly módon, hogy optimális körülmények között, gondoskodik a 

termelési potenciál növeléséről,  az adott legelők hozzáféréséről és hasznosításáról.    

  



 

2. A BÉRLÉS CÉLJA 

a) a legelőnek, a legelő gondozási munkálatokkal történő fenntartása és folytonos, 

fenntartható használata 

b) racionális legeltetés megvalósítása, állat csoportokra és hasznosítási területekre bontva, a 

növénytakaró minőségének megőrzése céljából; 

c) a legelő hektáronkénti zöldtömeg mennyiségének növelése 

d) új álattartási közművek gondozása és létrehozása 

 

3. A BÉRLETI SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS FELTÉTELEI 

 

3.1. A bérleti szerződés tárgyát, Bács Község tulajdonát képező, 695,52 ha, az 1. számú 

táblázat, 4 és 5 oszlopaiban szereplő területeken elhelyezkedő legelők bérlése képezi. 

 

3.2. A területek tehermentesek és az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg, 

ténylegesen a bérlő birtokába kerülnek. 

 

3.3. Egy ajánló, egy vagy több tételre is licitálhat, a bérleti szerződés odaítélése viszont, 

minden megnyert tételre külön történik, a feladat füzet és az odaítéslési dokumentumok 

szerinti feltételek teljesülése esetén, biztosítva az 1 hektár legelőre eső min.0,3 UVM/ha max. 

1 UVM/ha terhelhetőséget, legelő állat/ha. Tehát valamennyi tételre külön szerződést kötnek. 

 

3.4. A szarvasmarhákra vagy lovakra megengedett maximális terület 1 ha/felnőtt állat. 

A birkák és kecskék esetében  max. 1 ha jut 6,6 állatra. 

A kérődző állatokra vonatkozó UVM átváltási tényezők (az 544/2013 Rendelet Melléklete) 

Állatkategória Váltó Fő/UVM 

2 évesnél idősebb bikák, tehenek és egyéb 

szarvasmarhák, 6 hónaposnál idősebb lovak 

1,0 1,0 

6 hónap és 2 év közötti szarvasmarhák 0,6 1,6 

6 hónaposnál fiatalabbszarvasmarhák 0,4 2,5 

Birkák 0,15 6,6 

Kecskék 0,15 6,6 

 

  



A szükséges hektáronkénti terhelhetőség kiszámolása: 

- a legelő állatok számát megszorozzuk a fenti táblázatban szereplő tényezővel és megkapjuk 

a UVM – zöld tömeg mennyiséget, ezt elosztjuk a legelésre használt hektár számmal. 

 

4. A BÉRLÉS KÖTELEZŐ FELTÉTELEI 

 

4.1. Cél: legeltetés megszervezése Bács Község lakosságának állataival (szarvasmarhák, 

lovak és birkák), az 1. számú táblázat 11 és 12 oszlopai szerint. 

 

4.2. A 4.1. pont előírásának nem teljesülése esetén, a bérbeadó jogosult kizárni, a 2021 január 

1-ig RNE –ba bejegyzett, nem Bács községi lakos, résztvevőket vagy azokat, akiknek a 

farmja, nem azon a településen található, ahol a legeltetéshez területet bérel. 

 

4.3. A bérlőnek kötelessége, a terület legeltetéssel történő folyamatos használatát biztosítani. 

E célból be kell tartania az egy hektárra jutó minimális 0,3 UVM/ha max 1 UVM/ha  állat/ha 

terhelhetőséget. Amennyiben bérlő, ezeket, az éves állatállomány biztosítására vonatkozó 

feltételeket nem tudja teljesíteni, erről legkésőbb február 01-ig, írásbeli nyilatkozatot nyújt 

be, Bács község Polgármesteri hivatalának iktatójába, melyet követően a szerződés 

megszűnik.   

 

4.4. A bérlő köteles, a bérleti szerződés teljesítésére vonatkozó valamennyi költséget viselni.  

 

4.5. Ugyanakkor a bérlés tárgyára vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályt betartja és 

figyelembe veszi, a 226/235/2003. számú Földművelésügyi, élelmezési és erdészeti és a 

Közigazgatási Miniszteri Rendelet által jóváhagyott, a legelők nemzeti szinten történő, közép 

és hosszú távú fejlesztésének szervezéséről és felhasználásáról szóló Stratégiát; 

 

4.6. A bérlő évente, szerves trágyázással tápanyag utánpótlást végez, ezzel enyhítve a talajra 

gyakorolt fizikai, kémiai és egyéb hatásokat. Egy egyszerű, de nagyon fontos és nagyon 

gazdaságos módszer, a legeltetéssel történő trágyázás (szerves trágyát juttat a talajba, amelyet 

közvetlenül a legelőt használó állatokkal végeznek az egész legeltetési időszak alatt) 

 

  



4.7. A szerződés megkötésével, a bérlő köteles a környezetvédelmi jogszabályokat betartani.  

 

4.8. Bérlő köteles, a szerződés megkötését követő 20 napon belül, Bács község Polgármesteri 

hivatalába, jóváhagyásra benyújtani az éves legelőgondozási munkálatok ütemtervét.  

 

4.9. Bérlő köteles, a bérelt terület őrzéséről, védelméről gondoskodni. 

 

4.10. A legeltetés megkezdése előtt, állategészségügyi ellenőrzés tartása - a körzeti 

állatorvostól egészségügyi igazolás, a legeltetésre hivatott állatok teljes állományára 

 

4.11. Bérlő köteles, a körzeti állatorvost és Bács község Polgármesteri hivatalát 24 órán belül 

értesíteni, ha az állatok megbetegszenek, az állatok között fertőző betegség jelenik meg vagy 

elhalálozás történik. 

 

4.12 A bérlő köteles, a szerződés tárgyát képező területre az éves adót befizetni az 

Adótörvénykönyv és a helyi adók és illetékek megállapításáról szóló Helyi Tanácsi Határozat 

szerint. 

 

4.13. A bérlő, a bérleti szerződés tárgyát képező területet és munkákat, részben vagy 

egészben sem adhatja bérbe vagy nem engedményezheti   

 

4.14. A bérlő köteles az ingatlant – területet – rendeltetésének megfelelően, legelőként 

használni. 

 

4.15. Amennyiben szükséges, bérlőnek be kell szereznie, a bérelt területen folytatott 

tevékenységhez szükséges engedélyeket és betartja, meg kell felelnie a jóváírásokban előírt 

feltételeknek. 

 

4.16. Bérbeadónak joga van, meghatalmazottjai által ellenőrízni, hogy a bérlők miként 

teljesítik a bérelt terület fenntartásával és gondozásával kapcsolatos feladataikat és a 

licitáláson megállapított rendeltetésnek megfelelő gondozás és ésszerű fenntartás érdekében 

joga van megtenni a szükséges intézkedéseket. 

 

  



4.17. A bérelt területet folyamatosan és tartósan arra a célra fogják használni, amelyre 

kibérelték, tilos a rendeltetésének megváltozatása. 

 

4.18. A bérleti szerződés megszűnését követően, bérlő, a visszajáró javakat teljes egészében 

köteles, ingyen, tehermentesen, kártérítési igény nélkül visszaszolgáltatni a bérbeadónak. 

 

4.19. Bérlő köteles minden évben esettől függően, talajjavítással, cserjevágással, oly módon 

bővíteni/fenntartani a legeltetési területet, hogy a bérelt területen, a lepusztított legeltetési 

terület 33% -a legeltetésre alkalmassá váljon. 

 

4.20. Bérlő köteles Bács község közterületéhez tartozó mezei utakat szabadon hagyni, ne 

korlátozza a közlekedést és ne zárja el ezeket az utakat. 

 

5. BÉRLETI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

A bérleti szerződés 7 évre szól. 

 

6. MINIMÁLIS BÉRLETI DíJ 

 

6.1. A minimális bérleti díj, kiértékeléssel lett meghatározva, a jelen feladat füzet 1. 

mellékletének táblázata szerint 

 

6.2. A következő évekre, a bérleti díjakat, az adott pénzügyi évhez kapcsolódó inflációs ráta 

(infláció mértéke) szerint jelölik. 

 

6.3. A fenti tételekre, az ajánlattevő, a szarvasmarhák, lovak és birkák által legelt hektárokkal 

arányosan kell az ajánlatát kidolgoznia. Az értékelő bizottság ellenőrzi hogy teljesült-e a 

javasolt minimális bérleti díj  

  



6.4. Az éves bérleti díjat, a bérlő lejben fizeti be, két részletben: minden év május 30-ig  

30%-t és augusztus 30-ig 70%-t 

 

6.5. A bérleti díjból befolyt összegek, a helyi költségvetés bevételeként szerepelnek. 

 

7. GARANCIÁK 

 

7.1 A Bács községhez tartozó legelők bérlésével kapcsolatos Licitálásra jelentkező 

természetes vagy jogi személyek, részvételi garanciát fognak befizetni az intézmény 

pánztárába az 1. számú táblázat 9. oszlopa szerint 

 

7.2. Az ajánlattevők kötelesek benyújtani a részvételi garanciát arra a tételre, amelyre 

licitálnak 

 

7.3. Ha egy ajánlattevő több tételre jelentkezik, akkor a részvételi garancia azon tételek 

részvételi garanciáinak összege lesz, amelyekre az ajánlatot tették. 

 

7.4. A részvételi garancia összegét, a bérleti szerződés megkötését követően, visszatérítik a 

nem nyertes ajánlattevők részére. A részvételi garancia érvényességi ideje, a licitálás napjától 

számított 90 napig tart. A szerződő hatóság, a következő esetekben nem téríti vissza a 

részvételi garancia összegét: 

a) elutasítja a licitáláson való részvételt; 

b) nyertesként megállapított ajánlata van, de nem tett le teljesítési garanciát (kaució) az 

ajánlat érvényességi ideje alatt 

c) nyertesként megállapított ajánlata van, de nem jelenik meg a bérleti szerződés megkötésére 

kijelölt időpontban vagy a szerződéskötést elutasítja 

 

7.5. A részvételi garanciát valamennyi ajánlattevő eredeti példányban nyújtja be Bács község 

Polgármesteri hivatalában  

 

7.6. A részvételi garancia érvényességi ideje megegyezik az ajánlattétel érvényességi idejével 

– a licitálás időpontjától számított 90 nap  

 

  



7.8. A teljesítési garancia (kaució) letételét követően, az ajálattevő részére a részvételi 

garanciát visszatérítik. 

 

7.9. A bérlő, a szerződés megkötésével egyidőben, a szerződés értékének 5%-t teljesítési 

garanciaként (kaucióként) letétbe helyezi. A bérleti díj be nem fizetése vagy annak 

késedelmes befizetése esetén, a bérlő által, a bérleti szerződés megkötésénél letett kaucióból 

fedezik ezeket az összegeket, beleértve a büntéseket is. 

 

8. A BÉRLŐ ÁLTAL HASZNÁLT JAVAK 

A bérlő által használt javak kategóriái  

a) visszatérítendő javak – azok, amelyek a szerződés megszűnését követően, teljes egészében, 

ingyenesen és tehermentesen, visszakerülnek a bérbeadó birtokába – a legelő   

b) átvételi javak – azok, amelyek a szerződés lejártakor a bérbeadóhoz kerülnek - építmények   

c) tulajdoni javak – azok, amelyek a bérleti szerződés megszűnését követően, a bérlő 

tulajdonában maradnak. Tulajdoni javak, azok amelyek a bérlő tulajdonát képezték és a 

bérleti szerződés ideje alatt használta azokat – gépek, eszközök, stb. 

 

9. KÖRNYEZETVÉDELEMMEL ÉS SZEMÉLYVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 

KÖTELEZETTSÉGEK 

 

9.1 A szerződés ideje alatt, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, levegő-, víz- és 

talajminőség védelmi intézkedéseket hoznak. 

 

9.2 A legelő tápanyagozása és a takarmány biztosítása céljából, az állati eredetű trágyát 

vízzel keverve fogják felhasználni.  

 

9.3 Gondoskodnak a bérelt területeken közlekedő személyek védelméről, a farmokról 

származó állatok támadásaival szemben. 

  



10. AZ AJÁNLATOK ALKALMASSÁGI FELTÉTELEI 

 

10.1 A licitáláson, Bács községben állandó lakcímmel és székhellyel rendelkező természetes 

és jogi személyek vehetnek részt, akiknek farmja azon a településen található, ahol a legelőt 

béreli, legalább 150 fő – felnőtt birkákból vagy legalább 30 fő – szarvasmarhákból, 

bivalyokból és felnőtt lovakból álló, , 2021.01.01-n az R.N.E.- Gazdaságok Nemzeti 

Nyilvántartójában bejegyzett állatállománnyal rendelkezik a 2013. évi 34. számú Sürgősségi 

Kormány Rendelet 9. cikkelyének (1) bekezdése szerint. 

 

10.2 A részvételhez szükséges dokumentumokat egy zárt borítékban lehet leadni, amelyet 

érkezi sorrendben iktatnak, megjelölve a dátumot és órát. 

 

10.3 A borítékra rá kell írni a résztvevő nevét/megnevezését, címét, az érintett pályázatot 

(legelő, datum, óra), tétel számát (vagy tételek számát), a legelő rész(tétel) megnevezését és 

méretét, a részvételi garancia befizetéséről szóló nyugta dátumát. 

 

10.4 A borítéknak tartalmaznia kell: 

a) Igazolás a Gazdaságok Nemzeti Nyilvántartójába történő bejegyzésről és a gazdaság 

tulajdonjogáról és a farmról, azon közigazgatási területen, ahol a bérelt legelő található – a 

körzeti állatorvostól igazolás: gazdasági kód, gazdaság helye és a licitálás napján eltartott 

állatok száma, a gazdaság, nyilvántartásba vételi dátumának pontosítása, az állatállomány, 

amellyel a licitáláson részt vesz;  

b) Igazolás a Mezőgazdasági nyilvántartótól, a tulajdonában lévő/bérelt területről és a farm 

helyszínéről, ahol a bérelt legelő található, a téli időszakban az állatok számára 

takarmányelőállítás lehetőségének igazolására; Egyesületek esetében, a tagok és állatok 

számának listáját tartalmazó Összesítő  

c) Természetes személyek esetében személyi igazolvány másolata, illetve jogi személyek 

esetében adóigazolás 

d) Az ajánlatok megnyitásának napján érvényes, Bács Község Polgármesteri hivatalának 

adóügyi osztálya által kiállított, Nullás igazolás (igazolás arról, hogy nincs köztartozása) 

eredetiben vagy hitelesített másolata. 

  



11. A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK FELTÉTELEI 

A bérleti szerződés megszűnik: 

 

11.1. A bérleti szerződés a meghatározott érvényességi idejének lejártával. 

 

11.2. Ha a nemzeti vagy helyi érdek úgy kívánja, a tulajdonos egyoldalú felmondásával. 

 

11.3. Ha a bérlő nem tartja be a szerződési feltételeket, kötelezettségeket, a bérbeadó 

felmondásával, kártérítési igénnyel, amelyet bérlőnek kell kifizetnie, az értesítéstől és a 

tehermentes bérlemény átadásától számított 30 napon belül. 

 

11.4. A bérleti díj befizetése két részletben történik: évente május 30-ig a bérleti díj 30%-a és 

augusztus 30-ig a bérleti díj 70%-a. Késedelem esetén, a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően késedelmi kamatot és büntetést számolnak fel. Amennyiben a késedelem 

meghaladja a 90 napot, a szerződés minden további nélkül megszűnik. 

 

11.5. Ha a bérlő, a területet harmadik félnek bérbe adja azonnali hatályú felmondás lép 

érvénybe.  

 

11.6. Bérlő indokolt esetben lemondhat a bérleti szerződésről. 

 

11.7. Az értesítést követő 30 nap leteltével, jogilag megszűnik. 

 

11.8. A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a szerződés tárgyát 

képező ingatlan, a bérlő által átvett állapotban tehermentesen, visszakerül a tulajdonoshoz. 

 

11.9. Adminisztrátor vagy tulajdonos csere esetén a szerződés megszűnik (IV. fokú Pact 

Comisoriu)  

 

11.10. Abban az esetben, ha a bérlő, talajjavítással, nem növeli 10%-al a legelési felületet, 

minden év november 30-ig, a szerződés minden további nélkül megszűnik.   



12. A LEGELŐ KEZELÉSI TERV RENDELKEZÉSEIRE VONATKOZÓ 

VÉGREHAJTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK  

 

12.1. A legelő kezelési terv, a mezőgazdasági igazgatóság szakemberei, a pedológiai 

(talajtan) és agrokémiai tanulmányok irodájának szakemberei és a polgármesteri hivatal 

szakemberei által, egy UAT – Területi Igazgatási Egység területén található állandó legelők 

produktív (termelési) és biodiverzitási (biológiai sokféleség) szempontjából kidolgozott 

projekt. E tanulmány alkalmazási célja, kötelezően végrehajtandó, a legelők általános 

javulására vonatkozó intézkedésekről szóló  javaslatok kidolgozása. A legelő kezelési tervvel 

meghatározzák a legelők kezelési módját, jelen esetben, a bérbe adott legelőkét. 

 

12.2. A legelők használói – a bérlők – kötelesek, minden egyes legelő egységre (lot – tétel) 

külön, a legelő kezelési terv előírásait alkalmazni. Ezek vonatkozhatnak a: 

- a legelőn található fafajták tanulmányozásával kapcsolatos kiadásokra; 

- takarítási tevékenységekkel, talajjavítással, trágyázással, a kijelölt őshonos 

magvetéssel kapcsolatos költségekre; 

- az állattartási közművek fenntartására, karbantartására vagy létrehozására; 

- egyéb a gyepszőnyeg termelékenységével és minőségével és általánosságban a rét 

fenntartható hatékony működésével kapcsolatos intézkedésekre 

 

12.3. Az állatfelügyeleti rendszer és a legelő kezelési tervek előírásainak betartását, az erre 

meghatalmazott személyek ellenőrzik, a legelőket kezelők előzetes értesítését követően, a 

hatályos jogszabályok betartásával.  A legelő kezelési tervek betartásának ellenőrzése a 

legelő tulajdonosok/használók útmutatásait követi, a termelési tevékenység, valamint a 

mennyiségi és minőségi növekedés mértékének betartására és a  a termelékenységüket 

korlátozó tényezők hatásának eltávolítására / csökkentésére szolgáló módszerek közül, az 

állandó legelők fenntartására és használatára vonatkozó legelő kezelési terv szerint, ahogy az, 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a 2014. évi 86. számú Törvény által 

módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott 2013. évi 34. számú Sürgősségi Kormány 

rendelet 1. cikkelyének (1’) és (1²) bekezdéseiben meg van határozva. 
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1.  Papfalv

a 

Satului 

legelő 

T:67 P:1,2,3 862, 54975-

2894 

90.5

8 

250 2264

5 

453 Marhák 27 91 1902,

18 

 

2.  Papfalv

a 

Lomb 

legelő 

T:26 P:1, T27 

P1 

54975-2894, 

54975-2134 

75.6

6 

250 1891

5 

378 Marhák 23 76 1588,

86 

 

3.  Papfalv

a 

Oilor 

legelő 

T:62 P:3,4 1706 29.4

2 

250 7355 147 Birkák 9 29 617,8

2 

 

4.  Kóród La Popesti, 

Oglinda, 

Groapa 

Chintaului 

legelő 

T:7 P:1, T:6, T:7 

P1/3, 2/1, 2/2,2 

1584, 1706, 

1483 

1317, 1305, 

1778, 1707 

75.6

6 

250 1895

0 

378 Birkák 23 76 1588,

86 

 

5.  Kóród Cioschesti 

1 legelő 

T:6 P:1 1498 23.8

5 

250 5963 119 Birkák 7 24 500.8

5 

 

6.  Kóród Cioschesti 

2 legelő 

T:6 P:1 1706 11.5

3 

250 2883 58 Birkák 3 12 242,1

3 

 

7.  Kóród Cioschesti 

3 legelő 

T:4 P:65, T:6, 

P:1 

1498 25.0

0 

250 6250 125 Birkák 3 25 525  



8.  Kóród Cioschesti 

4 legelő 

T:6 P:1 1716 19.1

5 

250 4788 96 Birkák 6 19 402,1

5 

 

9.  ÚjSzeli

ste 

Pusta 

legelő 

T:4 P:52 1500, 1510, 

1736,  

1502, 4139, 

2530 

23.6

2 

250 5905 118 Marhák 7 24 496,0

2 

 

10.  ÚjSzeli

ste 

Chepodia 

legelő 

T:2, 15 1452, 1460, 

1595, 1590, 

1594 

63.7

1 

250 1592

8 

319 Marhák 19 64 1337,

91 

 

11.  ÚjSzeli

ste 

Valea 

Miril 1 

legelő 

T:15 1594 8.88 250 2220 44 Marhák 3 9 186,4

8 

 

12.  ÚjSzeli

ste 

Valea 

Miril 2 

legelő 

T:16 1594 1.81 250 453 9 Marhák 1 2 38,01  

13.  András

háza 

Satului 

legelő 

Oilor 

legelő 

T:50 P:1725, 

1721 

T:46 

P:1582, 1574, 

1573 

129, 403, 131, 

406, 560 

47.3

6 

250 1184

0 

237 Birkák/Ma

rhák 

14 47 994,5

6 

 

14.  Szucsá

g 

Butuci 

legelő 

T:105 P:3735 4058 11.8

0 

250 2950 59 Birkák/Ma

rhák 

4 12 247,8  

15.  Szucsá

g 

La Nuci 

legelő, 

Livada 

legelő 

T:99 P:3365 

T:100 P:3380, 

3379 

39, 2278, 

57760-688 

36.1

2 

250 9030 180 Birkák/Ma

rhák 

11 36 758,5

2 

 

16.  Szucsá

g 

Husovegy 

legelő 

T:96, P:3200 55, 455, 1673 17.6

9 

250 4423 88 Birkák/Ma

rhák 

5 18 371,4

9 

 

17.  Méra Satului 

legelő 

T:27 P:788, 810 

T:28 P:821 

T:36 P:1082 

T:37 P:1172 

1632, 1633, 

1732, 2520 

1699, 1046, 

1101, 2522 

133.

68 

250 3342

0 

668 Birkák/Ma

rhák 

40 134 2807,

28 

 



T:22 P:734-436 4348, 2816, 

4186, 1020 

1049, 1091, 

1029, 5154 

ÖSSZESEN 695.

52 

 1738

80 

3477.

60 

   14605

.92 

 

 


