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Előterjesztő: dr. Szabó György 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában álló kül-  és belterületi  szántó és gyep művelési  ágú ingatlanok 
haszonbérleti  szerződéseinek  meghosszabbításáról  és  bérleti  díjainak  meghatározásáról  a 
képviselő-testület  2008  őszén  hozott  döntést,  melynek  értelmében  a  bérleteket  két  évre 
hosszabbította meg s egységesen évi 2 ft/m2-ben határozta meg a bérleti díjakat.

A jelenleg érvényben lévő 11 szerződésből egyet szeptember 8-án felmondtak, egy 2008 október 
1-jén 5 évre lett megkötve a fennmaradó 9 pedig ez év november 1-jén jár le s tudomásunk szerint 
bérlőink folytatni kívánják a bérleti viszonyt.

Az időközben lejárt haszonbérleti szerződések kapcsán is maradt az előző képviselő-testület a 2 
Ft/m2 évi díjnál. A lejáratokkal kapcsolatban vannak átfedések, azonban a jelenlegi döntést igénylő 
kör a haszonbérlők nagy részét lefedi.

Tájékoztatásul az alábbiakban foglalható össze a jelenlegi állapot:

bérlő                                hrsz.                    terület                            lejárat               szándék  

Boros László 653 2750 m2 2010.XI 1. felmondás
Pálinkás István 655 2 ha 3.000. m2 2013.X.1. folyamatos
Kemenczei András 0283/100 5728 m2 2010.XI.1 folytatná
Hegedűs László 655 5700 m2 2010.XI.1. folytatná
Kéri Ferenc 655 500 m2 2010.XI.1. folytatná
Pálfi Jenő 655 4400 m2 2010.XI.1. folytatná 
Hegedűs István 653 5293 m2 2010.XI.1. folytatná
Bakos Árpád 653 5440 m2 2010.XI.1. folytatná
Pardavi Zoltán 653 6963 m2 2010.XI.1. folytatná
Steczina Imre 1171/10 3907 m2 2010.XI.1. folytatná
Pimpedli Lászlóné 0282/40 1979 m2 2010.XI.1. folytatná
Pimpedli Lászlóné 0282/41 1138 m2 2010.XI.1. folytatná



Kérem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  a  haszonbérleti  szerződések  meghosszabbításáról, 
illetve a bérleti díj esetleges emeléséről hozza meg döntését.

Pannonhalma, 2010. október 26.

Tisztelettel:

dr. Szabó György
aljegyző

Határozati javaslat:

.../2010. (X.26.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testülete az önkormányzat  tulajdonát  képező az 
előterjesztésben  hivatkozott  kül-és  belterületi  szántó  és  gyep  művelési  ágú  ingatlanai  
haszonbérleti  szerződéseit további két évvel meghosszabbítja s egyben e területek bérleti díját 
2010 november 1-től … Ft/m2-ben állapítja meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződések aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Bagó Ferenc polgármester   


