
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere  

8693 Lengyeltóti Zrínyi Miklós u. 2.  

Tel: 85-530-016  

Ügyiratszám: 569-2/2014                  

                                                   ELŐTERJESZTÉS 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

                                                           2014. január 30-i ülésére  

Napirend: Önkormányzat tulajdonában lévő lengyeltóti 1532,1535,1542,1544 és 1547 hrsz-ú  

                   ingatlanok haszonbérbe adása 

Előadó     : Zsombok Lajos  polgármester  

Tisztelt Képviselő-testület!  

  Bagó Zoltán Lengyeltóti Kert u. 10. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult Lengyeltóti Városi 

Önkormányzat Képviselő-testületéhez. hogy 2014 évre a lengyeltóti 1532 hrsz-ú 2312 m2 nagyságú 

beépítetlen terület,1535 hrsz-ú 2278 m2 nagyságú beépítetlen terület,1542 hrsz-ú 2362 m2 nagyságú 

beépítetlen terület, 1544 hrsz-ú 2112 m2 nagyságú beépítetlen terület és az 1547 hrsz-ú 2251 m2 

nagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokat bérbe vehesse.  

  Az említett földterület Pusztaberényben található és a kérelmező már évek óta művelte a földet. A 

korábbi haszonbérleti szerződése 2013.október 15-én lejárt. Mivel a közvetlenül szomszédos 

földterületek a kérelmező tulajdonát képezik, az összefüggő nagyobb terület művelése 

gazdaságosabb számára. A bérleti szerződés lejártát követően, 2014. október 15. után, szeretné 

megszerezni az ingatlanok tulajdonjogát csere vagy adásvétel  jogcímén. Jelenleg egyeztetéseket 

folytat Lengyeltóti területén lévő szántó megvásárlására, amit az adásvétel létrejöttét követően csere 

ingatlanként szeretne felajánlani a bérelt földterületért.  

  A 274/2010.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat alapján az 1 Ha alatti ingatlanok esetén a bérleti díj 

összege 3,50.-Ft (ÁFA-val) . A határozat  alapján a bérleti díj összege az alábbiak szerint alakul:  

1532 hrsz  2312 m2   8092.-Ft  

1535 hrsz 2278 m2  7973.-Ft  

1542 hrsz 2362 m2 8267.-Ft  

1544 hrsz 2112 m2 7392.-Ft  

1547 hrsz 2251 m2 7878.-Ft  

Összesen:    39.602.-Ft  



 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet véleményezés után döntsön a haszonbérleti szerződés 

ügyében.  

Határozati javaslat:  

1. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bagó Zoltán Lengyeltóti Kert u. 10. szám 

alatti lakossal a haszonbérleti szerződést a lengyeltóti 1532,1535,1542,1544 és 1547 hrsz-ú 

ingatlanokra 2014. október 15-ig megköti.  

A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződés lejártát követően dönt az ingatlanok 

értékesítéséről vagy a felajánlott ingatlan függvényében a cseréről.  

Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a szerződés aláírására.  

2. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bagó Zoltán Lengyeltóti Kert u. 10. szám 

alatti lakossal a haszonbérleti szerződést nem köti meg.  

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Lengyeltóti 2014. január 21.  

 

                                                                                                               Zsombok Lajos  

                                                                                                                 polgármester        

 

Az előterjesztést készítette:                                   Jóváhagyta: 

 

Bándiné Matucza Erika                                           dr. Szatmári Ibolya  

     főelőadó                                                                         jegyző 

 

 

 

 


