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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

2017. december 21.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A 2018. év folyamán, a törvény értelmébe megállapított haszonbérnek, lejben való 

megbecsüléséhez szükséges, a mezőgazdasági termékek átlagárainak a megállapításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a 22010/18.10.2017. sz. a 2018. év folyamán, a törvény értelmébe megállapított 

haszonbérnek, lejben való megbecsüléséhez szükséges, a mezőgazdasági termékek átlagárainak a 

megállapítására vonatkozó határozattervezet indokolását és a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, az Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. 

Törvény 84. cikkelyének (5) bekezdésének a rendelkezéseire, 

Figyelembe véve a mezőgazdasági termékek 2017. évi átlagáraira vonatkozó 21716/13.10.2017. sz. 

átiratában tett javaslatát a Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságnak, 

Az 18/1991. sz. földtörvényt módosító és kiegészítő és az állandó pázsitok szervezésére, 

adminisztrálására és hasznosítására vonatkozó 34/2013. sz. sürgősségi kormányrendelet előírásait 

gyakorlatba ültető módszertani normákat jóváhagyó 1064/2013. sz. kormányhatározat 

rendelkezéseinek értelmébe, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (3) bekezdésének f betűjének és 97. cikkelyének (1) 

bekezdésének rendelkezéseinek az alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Megállapítják, a 2018. évre, a törvény szerint megszabott természetben fizetett 

haszonbérek lejben történő felbecsülésének az érdekébe, a mezőgazdasági termékek átlag árait, a 

jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatósága fele. 

3. cikkely A jelen határozatot közzé teszik Maros Megye Hivatalos Közlönyében és közlik Maros 

Megye Közpénzügyi Igazgatóságával, az alárendelt adóügyi egységekkel való közlés érdekébe. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ nevébe 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

  22.010/18.X.2017 sz. 

 

VI.D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A 2018. év folyamán, a törvény értelmébe megállapított haszonbérnek, lejben való 

megbecsüléséhez szükséges, a mezőgazdasági termékek átlagárainak a megállapítására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A 227/2015. sz. Adótörvénykönyv - valamennyi utólagos módosítással és kiegészítéssel - 84. 

cikkelyének (5) bekezdésének előírásainak értelmében, a saját tulajdonú mezőgazdasági javak 

haszonbérbe adásából származó jövedelmek esetén a bruttó jövedelmet a felek között fennálló jogi 

viszony/megkötött szerződés alapján állapítják meg és a pénzbevételek összegét és/vagy a 

természetben kapott jövedelmek lejben kifejezett ellenértékét képviseli. Abban az esetben, ha a 

haszonbért természetben fejezik ki, a becslés a mezőgazdasági termékek átlagárai alapján történik, 

amelyeket a megyei tanács határozatában közölnek, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vidékfejlesztési 

Minisztérium területi szakigazgatóságainak javaslatára, határozat, amelyet a pénzügyi év kezdete 

előtt kell meghozni. Ezeket a határozatokat ugyanazon a határidőn belül megküldik a megyei 

pénzügyi főigazgatóságoknak az alárendelt adóügyi egységeknek való közlés céljából. 

A Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság 21.716/13.10.2017. sz. átiratában közölt, egyes 

mezőgazdasági termékek átlagárainak a megállapításának alapját képező irányértékek alapján, 

javasoljuk az indokoláshoz tartozó határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 
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