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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlés részére 

 
Tárgy: A termőföld védelme leginkább közösségi tulajdonban biztosítható. Állami földek és az 
önkormányzati közösségi tulajdonban lévő földek növelése az előttünk álló élelmiszerellátási 
kihívások ügyében. 
 
Tisztelt Közgyűlés!  
 
A Fidesz-KDNP parlamenti többség és a kormány nyílt utat adott az állami földek eladásának. 
Becslések szerint mintegy 380 ezer hektár szántó, legelő gyümölcsös kerülhet köztulajdonból 
magánkézbe. Az állami földbérlet-pályázatokat a "Földet a gazdáknak" jelmondattal indították, de két 
év alatt kiderült, több településen éppen a helyi gazdáknak nem jutott egyetlen hektár állami föld 
sem, így például Bács-Kiskun megyében is. Most "A föld azé legyen, aki megműveli" szlogennel 
vezetik be a nagy állami földeladást.  
 
Az értékesítés sajátos vonása, hogy a területeket bérleti szerződéssel együtt adják el, és - a most 
lefektetett szabályok alapján - a jelenlegi bérlők kétharmada, négyötöde nem tud majd vásárolni.  
 
Az állami földeknek ezzel ellentétben, más országokhoz hasonlóan, a nemzet egészének érdekét kell 
szolgálniuk rövid és hosszú távon egyaránt. A földeladás helytelen lépés. A kormányzat termőföld-
privatizációs lépése az elmúlt 25 év legelhibázottabb privatizációs ötlete. 
 
A LMP jogszabály tervezettel erősítené a hely, közigazgatásilag illetékes önkormányzatok szerepét az 
állami termőföldhasználatban, és kimondaná, hogy nem lehetne addig állami földet eladni, ameddig 
a helyi önkormányzat nem nyilatkozott, hogy nem tudja helyi foglalkoztatási célokra hasznosítani az 
érintett földrészletet. Az LMP a javaslatban csak azoknak a 3 hektár alatti földterületeknek az 
értékesítését engedélyezné, amelyekre nyilvános hirdetményben nem jelentkezik bérlő, hasznosító.  
 
A kecskeméti közgyűlésen többször esett már szó arról, hogy fontos lenne összefüggő földterületekre 
szert tennie a városnak, a meglévő széttöredezett területeket összefüggő területekkel felváltani.  
 
Indítványozom, hogy az állami földekre lehetőség szerint licitáljon az önkormányzat. Kecskemét 
lehetősége szerint vásároljon földet, hogy a jelenlegi és az utánunk következő városvezetés 
rendelkezni tudjon a még megmaradt utolsó erőforrásunkkal, a termőfölddel. A termőföld védelme 
leginkább közösségi tulajdonban biztosítható. 
 
A vételárra és a terület elhelyezkedésére vonatkozóan közgyűlési döntés szükséges. Kérem, hogy a 
Tisztelt Közgyűlés jelen határozatával ennek megállapítására hatalmazza fel a szakbizottságot. Kérem 
Polgármester Asszonyt, hogy az idei költségvetésből vagy más forrásokból külön összeget különítsen 
el a város a költségvetésben, és terjessze be rendeletmódosítását a soron következő testületi ülésre. 

 
 
 
 
 



 
A Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozat meghozatalára:  
 
HATÁROZATI JAVASLAT:  
Indítványozom, hogy az állami földekre lehetőség szerint licitáljon az önkormányzat, erre 
vonatkozóan készítsen tervet. Kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlés jelen határozatával ennek 
megállapítására hatalmazza fel a szakbizottságot. Kérem a T. Közgyűlést, hogy az idei költségvetésből 
vagy más forrásokból külön összeget különítsen el, és terjessze be a költségvetési 
rendeletmódosítását a soron következő testületi ülésre. 
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