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Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2018. február 14-i soros nyílt üléséről 

 
 

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 

 -6 igen - szavazattal: 

 

 

31/2018. (II.14.) önkormányzati határozat 
 
 

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, hogy támogatja 
Lőrincz Gyula Telekgerendás Dózsa György utca 57. szám alatti lakos kérelmét, és 
hozzájárul a 334/5 hrsz.-ú ezen belül a 334/5, 334/6, 334/7, 334/8, 334/9, 334/10, 334/11 
és a 334/11-es alrészletű földterületen pályázati úton történő fóliaház megvalósításához, 
az alábbi feltételekkel: 

 
-     a földrészletek bérleti idejét meghosszabbítja a VP-2-4.1.3.1-16  számú 

pályázatban előírt 5 éves időtartam végéig, 2023. január 31. napjáig. 
- a szerződés megszűnésének időpontjában a bérlő a bérbeadó részére a bérleti idő 

megkezdésekor meglévő eredeti állapotban adja vissza a szóban forgó 
földterületeket, ahogy azt a felek között létrejött 224/TÖ/2015. és a 60/TÖ/2016. 
iktató számú haszonbérleti szerződések 11. / pontja is tartalmazza, 

- a földterületeken a bérleti idő alatt megvalósított beruházások berendezési, 
felszerelési tárgyait saját költségén lebonthatja, elviheti, és gondoskodni szükséges 
a terület oly módon való visszaállításáról, hogy azt az évszaknak megfelelő módon 
művelni lehessen, 

- bérlőt terhelik továbbá az építéssel, fenntartással, eltávolítással kapcsolatban 
felmerülő költségek, és az ezekhez kapcsolódó felelősség is. 

- A képviselő – testület felhatalmazza a polgármester, hogy a fentebb megnevezett 
iktató számú szerződéseket jelen határozatban foglaltaknak megfelelően a Polgári 
Törvénykönyv alapján készítse el, és írja alá. 

 
 

Felelős:  Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Ránkli Ferenc s.k.                     dr. Csatlós László 
        polgármester                            jegyző megbízásából: 
                                                                                            Kosznáné dr. Pule Ilona 
                                                                                             kirendeltség-vezető s.k. 
 
A kivonat hiteléül: 
 
………………………………………. 

 Szabados Henriette 
jegyzőkönyvhitelesítő  

 
Telekgerendás, 2018. február 14. 
 


