Szajol Községi Önkormányzat Polgármesterétől
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E LŐTE RJE S ZTÉ S

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12. napján tartandó ülésére, a
szajoli 614/5 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú földterület ismételt haszonbérbe adásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

2006. május 01-től kezdődően a szajoli 614/5 helyrajzi számú, 1-ha 4705-m2 területű,
önkormányzati tulajdonú, szántó művelési ágú ingatlant ezidáig Lajkó András 5081 Szajol, Szent
István király út 76. szám alatti lakos haszonbérelte, térítésmentesen, meghatározatlan időre.
A Szolnoki Járási Földhivatal 700282/2/2015. iktatószámú határozatával – a mező-és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 70.§ (2) bekezdésének rendelkezése alapján - a
földhasználatot 2015. 01. 19. napjával törölte.
Fentiek miatt Lajkó András kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, amelyben változatlan felétételekkel
kérte a földrészlet részére történő további haszonbérbe adását.
Indokolásában előadta, hogy a területet kettő éve lucernával vetette be szarvasmarha állományának
takarmányozása céljából. A tőállomány megfelelően alakult, így a földrészlet további használatával
még legalább két évig biztosítani tudja jószágai takarmányellátását.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy előterjesztésemet szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot fogadja el.

-2.........../2015. (II. 12.) számú önkormányzati képviselő-testületi határozati javaslat:
a szajoli 614/5 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú földterület ismételt haszonbérbe
adásáról.
A Képviselőtestület megtárgyalta a polgármester előterjesztését, és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva a következő döntést hozza:
A Képviselő-testület Lajkó András 5081 Szajol, Szent István király út 76. szám
alatti lakos kérelmánek helyt ad és részére a szajoli 614/5 helyrajzi számú, 1-ha
4705-m2 területű, 37,06-AK értékű önkormányzati tulajdonú ingatlant 2015.
február 12. napjától kezdődően 2016. december 31. napjáig, bérleti díj
megfizetése nélkül, térítésmentesen ismét haszonbérbe adja.

Utasítja a jegyzőt a haszonbérleti szerződés elkészítésére, valamint annak a
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő hirdetményi úton
történő közlésére és felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő:2015. február 20.
Felelős: Dr Bartók László jegyző.

Értesülnek:1./ Képviselő-testület tagjai Helyben.
2./ Lajkó András 5081 Szajol, Szt. István király út 76.
3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoportja Helyben.
4./ Irattár.
Szajol, 2015. február 09.
Szöllősi József
polgármester

