
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

szám: ...../2021.
ELÖTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2021. december 15-ei ülésére

Tárgy: Döntés Pilisborosjenő 091/7; 091/11-12 hrsz. mezőgazdasági területek haszonbérleti
jogára vonatkozó kérelméröl

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: dr. Horti Istvánjegyzö

EIőzetesen tárgyalja: -

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyHt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

DMegfelelő rész X-szel kitöltendö.



Tisztelt Képviselő-testület!

Bihalyi Áron Domonkos 2097 Pilisborosjenö, Temető utca 22. szám alatti lakos az
Önkonnányzat tulajdonában lévő Pilisborosjenő 091/7; 091/11-12 hrsz. mezőgazdasági
területek haszonbérleti jogának megszerzése érdekében levélben kereste meg
önkonnányzatunkat.

Kérelmében előadta, hogy helyben élő mezőgazdasági felsőfokú végzettséggel rendelkezö
pilisborosjenői lakos. A haszonbérletijogért cserébe az önkonnányzat tulajdonában levő (Pbj.
091/7, 091/11-12 hrsz.) területeket és közvetlen kömyezetének gondozását és a kultúrállapot
fenntartását, valamint a műveléssel járó költségeket, kötelezettséget és felelősséget magára
vállalja. A területalapú támogatás sikeres lehívása esetén - az országos és a helyi gyakorlatnak
egyaránt megfelelően - az adott naptári évben az Oiikormányzattól bérelt területek méretével
arányosan hektáronként (10.000 m2) 20.000 Ft megfizetését tud vállalni. Továbbá - előzetes
egyeztetést követően, és a terület kultúrállapotának megőrzése, valamint a szemetelés és
szennyezödések elkerülésének garantálásával - évente 1-2 rendezvény megtartását is lehetővé
kívánja tenni.
A területekre 10 éves haszonbérleti szerződés megkötésétjavaslom, melyet egy köztes idöben
(2024. 1. vagy 2. negyedévében) az Onkonnányzat felülvizsgál annak eldöntése érdekében,
hogy a terület hasznosítása során megvalósiút-e a terület kultúrállapotának fenntartása,
ökológiai értékeinek megőrzése, valamint, ajövöbeli gazdaságos fenntartása is garantált.

Az elöterjesztéshez csatolom dr. György Péter önkormányzatunk ügyvédje által szerkesztett és
ellenjegyzett szerződés tervezetet.

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület döntsön a haszonbérleti szerzödés
megkötését.

Pilisborosjenő, 2021 december 12.
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Tömöri Balázs
polgármester

Melléklet:
Kérelem

Haszonbérleti Szerződés tervezet



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Bihalyi Áron
Domonkos 2097 Pilisborosjenö, Temető utca 22. szám alatti lakos kérelmét és felhatalmazza a
polgármestert a mellékelt haszonbérleti szerződés aláírására.

Felelös: Tömöri Balázs polgármester
Határidö: 2022. december 31




