
M.EZÓ GAZDASÁGI HASZONBERLETI SZERZŐDB S

mely létrejött Medgyesegyháza Város Önkormányzata (képviseli: Ruck Márton
polgármester, Medgyesegyháza, Kossuth tét I. sz.), a továbbiakban: haszonbérbe adó,
valamint,
Pusztaottlaka Községi Önkormányzat (képviseli: Simonka György polgármester, 5665
Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10.) a továbbiakban: haszonbérlő között a következő
feltételekkel:

1. A haszonbérbe adó Medgyesegyháza Önkormrányzatánaktulajdonában lévő 0122146 hrsz-
ű, szántő művelési ágú, 8 ha I44] m2 térmértékű 272,76 AK értékű mezőgazdasági
rendeltetésű ftildteniletet íérítésmentesen haszonbérbe adja 2012. április I. rupjátóL az
ingatlan más célú felhaszná|ásáig, de legfeljebb 2012. év szeptember hó 30. napjáig.
Más célú felhasznáLás: ipartelepítés vagy munkahelyeremtő beruhéuás. Ebben az esetben
haszonbérlő gazdasági év végén letakarítva, kárta|anítási és kártérítési igény nélkül a
haszonbérelt földterületet visszaadj a.

2. Haszonbérlő az ingatlant a Start munkaprogram mezőgazdasági projektje keretében
kívánja hasznosítani burgonya és cirok termelés céljára.

3. A haszonbérlő köteles a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően eljárni, így
különösen a haszonbérelt területet a jó gazda gondosságával művelni, kezelni. Fa kivágása
vagy telepítése csak a haszonbérbe adó engedélyével történhet. A haszonbérlő köteles a
ftldet rendeltetésének megfelelően megművelni és ennek során gondoskodni a ftld
termőképességének fennmaradásaről. Az esetleges köáerheket haszonbérlő viseli.

4. A haszonbérlő a haszonbérelt ingatlanon csak az építésigyi jogszabályban megállapított
feltételek szerint - ahaszonbérbe adő előzetes írásbeli hozzájátulásával - létesíthet ideiglenes
gazdasági épületet, kutat, egyéb műszaki létesítményt , műtárgyat.

5. A haszonbérlő a haszonbérlet gyakorlását zavarő körülménl.t, egyéb, a szerződéssel
összefíiggésben állő tényt, eseményt vagy körülményt, valamint értesíteni címének
megvá|tozását 8 napon belül köteles bejelenteni a haszonbérbe adónak.

6. A haszonbérleti szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor megszűntethetik.

7. Haszo nb érb e ad ó j o g o sult a szer ző dést azonnali hatálly al ie lmondani, ha

a) ahaszonbérlő írásbeli figyelmeztetés ellenére sem műveli meg a ftildet, s általáhanolyan
gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a termelés eredményességét, a föld
termelőképességét,

b) az ingatlanon a haszonbérbe adó előzetes írásbeli hozzqarulása nélkül vagy attől eltérően,
illetŐleg az építésúgyi szabáIyok megszegésével ópítkezett, műszaki munkát végzett, engedély
nélkül fát kivágott vagy telepített, kutat létesített.

8. A haszonbórlet megszűntével az ingatlant olyan állapotban kell visszaadni, hogy a
termelést megfelelő módon azonnal folytatni lehessen.



9. A haszonbérelt ingatlan átadásra kerül: 2012. április 2-án.

10. A szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), valamint a

vo n atkozó j o gszab á|yo k rendelke zé sei az iránya d ók.

11. A haszonbérletí szerződés alapja Medgyesegykara Városi Önkormanyzat Képviselő-
te stüle tének 7 8 l 2012. (III327 .) Kt. határ o zata.

A felek a szerződést elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
j óv áha gy őLag aláírták.

Kelt: Medgyesegyháza, 2012. március 30.

Lt,
bérbe adó

Szerkesztette és ellenj egyezte:
Medgyesegyhőna, 2aI2. március 30.

r. Barta Edit
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