MEGÁLI-A.PoDÁS
Mely létrejött Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (képviseli: Ruck Márton polgármester)

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. , mint haszonbérbe adó (továbbiakban: Bérbeadó)
Faraga János

1

,

mint haszonbérlő (továbbiakban: Bérlő)

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat (képviseli: Simonka György polgármest er) 5665
Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. , miní a START munkaprogram gesztor önkormányzata
(továbbiakban

között

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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:

Önkorm

ány

zat)

az alábbi feltételekkel:
Bérbeadó és Bérlő között

teniletú 272,76

AK

2009. december 16-án kelt a a122l46 fusz_ú 8 Ha 1447 m2
értékűmezőgazdasági rendeltetésű területre vonatkozó

mezőgazdasági haszanbárleti szerződésífelek közös megegyezéssel Bérbcadó 77l
2012 (III.Z7.)Kt. határaz,ata alapján megszüntetik 2a72. március 31. napjával.
Bérlő által megftzetett 2a12. évre vonatkaz,ő 4a7.235,- Ft haszonbért Bérbeadó jelen
mcgállapodás aláirását követően 8 napon belül átutal Bérlő 535t}0614-106ű143"/
számű számlájára"
Bérbeadó elismeri, hogy Bérlő részérőlösszesen 307.382,- Ft költség merült íel tatq
előkészítéskapcsán.
Bérbeadő kőte|ezettségct vállal arra, ltogy amennyiben Béilőnek a 6. pontban
megbatározottak szeíint nem térűl meg a talaj előkészítéssorán felmerült költsége
2012, jűnius 30. napjáig, akkor aztkártéritéscíménmegfizeti részére.
Felek tudomással bítnak arről, bogy az 1. poníban meghatátoz<ltt haszonbérleti
szerződés megszüntetésére azért kerül sor, mert az íngatlan az Önkormányzat
gesáorságával működő START program mezőgar.dasági projektje keretében klrül
hasznosításra burgonya és cirok termelés céljára 2a1?, április 1. napjától külön
megálIapodás alapján.
Onkormrányzat a Bérlő által elr,égzett talaj előkészítö munkákat (trárcsázás. őszi
mélyszántás és kornbinátorozás) elfogadja, tekintettel arra, hogy azok elvégzése
szétmáta is felmenilt volna a termelés beindítrása elótt. így számla ellenébin a
munkavégzés ellenértékét,307.382,- FI+AFA összeget megfizet Bérló részére,
legkésőbb 2012. áprllis 30. napjáig.
Felek megállapodnak, hogy a haszonbéfleti szerződés megszüntetésével kapcsolatban
jelen megállapodásban foglaltakon kívül, egymással szemben, semmitéle követelést
nem támasztanak.
A megállapodásban nem szabályozott kérdésektren az 1959- évi IV. törvény (ptk.) és a
vonatkozó jogszabályok rendelkez ései az irányadók.

Felek a megállapodást elolvasták, azt megéttették és mint akaratukkal mindenben
megegy ezőt, j óvá,hagyólag aláírtrák.

Medgyeseg yháaa, 20 12. már cius 30.
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