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Az 3. napirendi ponthoz. 
Előterjesztés  

 
Napirend:   Tanítóföld egy részének bérbeadása   
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   69/2010. (XII. 1.) számú határozat    
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található.  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A Képviselő-Testület a 69/2010. (XII. 1.) számú határozatával döntött arról, hogy a 
monostorpályi külterületi 0335/2 hrsz-ú („tanítóföld”)  ingatlan szerződéssel le nem kötött 
részét – 79.845 m2 – haszonbérbe kívánja adni 2.500 Ft/AK/év összegben. Erre a határozatra 
egy ajánlat érkezett, az ajánlatot Gergely László adta be.  
 
A tanítóföld az önkormányzatnak az a területe, amelyre viszont az önkormányzat a 
fejlesztéseit eszközölheti, a rendezési tervben is fejlesztési területként kellene szerepeltetni.  
 
Ez jelenti többek között azt, hogy oda majd lakóépületet nem lehet építeni, stb. A határozat-
tervezetben többek között erre vonatkozóan is kellene dönteni a Képviselő-Testületnek.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. A Képviselő-Testület 69/2010. (XII. 1.) számú határozata  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  
 
2.500 Ft/AK/év.  
 
IV. Határozat-tervezet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 
…/2011. (……) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 

1. Haszonbérbe kívánja adni Gergely László részére a monostorpályi külterületi 
0335/2 hrsz-ú ingatlan szerződésekkel le nem kötött részét, azaz 79.845 m2-t 2014. 
szeptember 30.napjáig.  
 

2. A haszonbérbevevőre vonatkozik a 69/2010. (XII. 1.) számú határozat  3. 
pontjában foglalt kötelezettségek.  
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3. A monostorpályi külterületi 0335/2 hrsz-ú ingatlant a közeljövőben fejlesztési célú 
területként kívánja hasznosítani, ezért a rendezési tervben ilyen besorolással tünteti 
fel. Ezért a már megkötött haszonbérleti szerződéseket 30 nappal előtte írásban 
jelezve, minden év január 31.-ei hatállyal felmondhatja. A jelenleg megkötni 
kívánt szerződésbe ezt bele kell fogalmazni, valamint a már megkötött 
szerződéseket eszerint kell módosítani.  
 
Amennyiben a már megkötött szerződések módosítására a haszonbérlők nem 
hajlandóak, úgy a szerződést semmisnek kell tekinteni, mivel arra Képviselő-
Testületi döntés korábban nem született.  
 
A szerződés megkötésére, aláírására, valamint a már megkötött szerződések 
módosítására felhatalmazza a Képviselő-Testület a polgármestert és a jegyzőt.  
 
Felelős: a polgármester és a jegyző  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos.  

 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(A határozat-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2011. február 28.  
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Szabó József  
polgármester  

 
 
 
 


