
A Képviselő-testület 210/2019. (VI. 27.) sz. kt. határozatának melléklete  

 

 

Haszonbérleti szerződés 

 
 
 
amely egyrészről 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. szám 
adószáma: 15725228-2-04 
bankszámla szám: 11733034-15344100 
 
a továbbiakban, mint Haszonbérbe adó,  
másrészről 
 
Csóti Lenke Éva 
lánykori neve: .................................. 
született: ........................................... 
anyja neve: ....................................... 
lakcíme: 5800 Mezőkovácsháza Fáy u. 5. sz. 
személyigazolvány száma: ........................... 
 
a továbbiakban, mint Haszonbérlő között jött létre az alábbi feltételekkel: 
 
1. A Haszonbérbe adó haszonbérbe adja, a Haszonbérlő pedig haszonbérbe veszi a 
Haszonbérbe adó kizárólagos tulajdonában lévő, belterületi, a Mezőkovácsházi 
Földhivatali nyilvántartásban az 571 hrsz. alatt felvett 4036 m2 alapterületű ingatlanból 
84 m2 alapterületű belterületi kertet. 
 
2. Az előző pontban jelölt ingatlan haszonbérét a szerződő Felek 10-Ft/m2+Áfa/év 
összegben állapítják meg, mely évente megemelésre kerül a KSH által közzé tett előző 
évre vonatkozó infláció mértékével. 
  
3. A Haszonbérlő a haszonbérleti díjat a Haszonbérbe adó által kiállított számla alapján 
minden gazdasági évben egy összegben fizeti meg, legkésőbb minden év október 31. 
napjáig, kivéve a haszonbérleti szerződés lejárata évében, amikor is a bérleti díjat a 
szerződés lejárata napjáig kell megfizetni. 
 
4. A Haszonbérlő köteles a haszonbérlet tárgyát érintő ingatlanrészt rendeltetésszerűen 
használni, azt a jó gazda gondosságával, szakszerűen művelni. A Haszonbérlő 
gondoskodik a talaj szükséges műveléséről, gyomirtásáról. 
 
5. Az ingatlanrésszel esetlegesen felmerülő közterhet a Haszonbérlő viseli. 
 
6. A Haszonbérlő a kert használatát másnak nem engedheti át, azt haszonbérbe további 
személynek nem adhatja. 
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7. A szerződő Felek a haszonbérleti szerződést 5 éves határozott időtartamra kötik. A 
haszonbérlet kezdő időpontja: 2019. augusztus 1. napja, végső lejárata. 2024. július 31. 
napja. A Felek közös megegyezéssel a határozott idejű szerződést bármikor 
megszüntethetik, a szerződő Felek által meghatározott nap megjelölésével.  
 
8. A szerződés megszűnésekor a Haszonbérlő köteles a kertet olyan állapotban 
visszaadni, hogy azon a rendeltetésszerű gazdálkodás azonnal folytatható legyen. 
 
9. A Haszonbérbe adó a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha a 
Haszonbérlő nem műveli a kertet, ha a föld használatát másnak átengedte, más célra 
hasznosította, művelési ágát megváltoztatta, a haszonbért határidőre nem fizette meg. 
 
10./ A Haszonbérlő azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani, ha az egészségi 
állapota oly mértékben romlik meg, vagy életkörülményeiben olyan tartós változás 
következik be, mely megakadályozza abban, hogy a haszonbérletre vonatkozó 
kötelezettségeinek eleget tegyen. 
 
11./ A Haszonbérlő jelen szerződéshez kapcsolódóan nyilatkozza, hogy a haszonbérlet 
tárgyát képező kertet több mint, 10 éve műveli jó gazda módjára. 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 
Jelen szerződés 2 oldalból áll és 3 db, azaz három darab egymással mindenben 
megegyező példányban készült. 
 
Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag, saját kezűleg írták alá, 
 
Kelt: Mezőkovácsháza, 2019………………….hó………..napján 
 
 
………………………………..    …………………………… 
Haszonbérbe adó      Haszonbérlő 
 
Törvényessége ellenjegyző. 
 
………………………………… 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
………………………………… 
 


