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HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészt:
Családi és utónév : Korda János
Születési iiév:Korda János

LaLIm: 6726 Sd LövöId üt 22V, mim hzoibériadó
Másrészt:

Cím: 53 10 Kisújszállás, Mester üt 22.
Eljáró vezet ő tisztségvisel ő családi és utóneve:Csipes Róbert István
LkIme: 53.10 Kistjszá!lás,Mester (t 22. mint hzonbé!I ő

DL.....

Bélyegzőlenyomat:
Mester Út 22.
Aulószám:

mint haszonbérlő között az alábbi feltételekkel:
Ii
Telepules
neve

Fekvése
(belterulet,
külterület,

Kisújszállás j külterület

Terulet
nagysága
2
(ha, m)

Helyrajzi
száma
(alap/aiatores
..

1

01014111

1

1,5822

Muvelesi Mmoseoi Aranykorona
értéke (A K)
osztalva
aga

1

szántó

2. I Liszonhérbeadó az 1. pontban megjelölt term őfő kie ezen szerzddése! bérbe adja
haszonbérl őnek 2018. 01.18. naptól 2028. 12.31.napig,
3. Haszonbérl ő az I. pontban megjelölt term ő földet bérbe veszi.
4 ieIek a béri eu díj mértékd

a

kiveLkezőkben á.11apitiák meg:

35' kg étkezési búza/ Ak, Vagy annak pénzbeli ellenértéke, vagy
Ft! h ellenérték, vag
Ftl év összegben.

S. A bérleti díj tárgyév november 30, napjáig esedékes

6. A haszonbérl ő viseli a bérleti szerződés tartama alatt a bérlemény k őzterheit, továbbá
minden olyan költsége!, amelyek a RJdbasznélattai kapcsolatban keletkeznek.

7. Haszonbérbe adó a haszonbérleti szerz ődést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a
haszonbéri ő :
a. a haszonbérbe adó hozzájárulása nélkül, vagy attól eltér ően a term ő föld használatát másnak
átengedte, a term őföldön a rendes gazdálkodás körét meghaladóan végzett beruházást, vagy a
term őföld m űvelési ágát megváltoztatja.
b. a bérleti díj fizetési kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz eleget.
c. wrmőibidct nem m űveli annak ellenére, hogy a rn űvelési fltételek fennállnak.
8. Haszonbérl ő a term őföldet a bérleti szerz ődés megsz űnésekor az által termesztett
növényektől letakarított állapotban köteles visszaadni.
9. A bérbeadó kijeienti, hogy eljart ajelen szerz ődes tárgyát képez ő röldterüietre altala
korábban megkötött szerz ődés felmondásában, így a terület per-igény, és
tehermentesen adja bérbe.

10. A szerződő felek mcgállapodnak abban,hogy a haszonbérleti id őszak utolsó évenek vége elór 6
hónappal kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni a szerződés meghosszabbításának szándékáról,
illetőleg a szerződés niegszűnéséről.
I L i laszonbérl ő a mező- és erd őgazdasági földek forgalmáói szóló 201 3.évi Cxxii. törvény (a
továbbiakban:földforgalmi törvény) valamint a földforgalmi törvénnyel összefügg ő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 20 13.évi CCX11.törvény alapján az alábbi
nyilatkozatokat teszi:

1.Jöldhas:nála i jog megs:erzésére jogosult'ággal ieiiJelkezetn
2. a szerződésben inegjelöltfö/d használatát másnak nem engedjük át, ozi magunk
lusznáijuk, a szerz ődés időtartama a/ali az adott fi'ildrészletre vonatkozóan e/eget
teszünk jö/d/7usznosílási kötelezettségeinknek.
3. ]7rncs jogerősen i;iegállapított és fénnáiló Jöld/7asznáiatl díjtarto:áunk.
4. ajiliJfbiguim; i vJ;ie eerrnti eű i'as: nh?ie1ijugosniIággui ‚eiiie/:iiiik:
aföldierüiei volt huszonbérlője.
5. megfelelünk a földfbrgalmi törvény szerinti mez őgazdasági Iermeiős'zervezelre
vonat kozó jltételeknek, fggetienül attól, hogy afiidfbrga/mi törvényi rendel
kezések szerinti nyilvántartásba ez a tém még nem került l/e g:és're.
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175J.it el astvi U abban fog takt megértv:. flifl karatukka1
mndenhen megegvezot helvbenIiagyóiag aláirtak.
Eg ehekberi a Ptk. a í1dtbrgalrni tör éiiv és a apcso1ódójczabátyok az iránvaéóak.

12. Szerződ ii ..

Nyilatkozat
Agro-Kisúj Bt. azdáikodó szer eze? meane\ ezée kép ieleteben Csipes Róbert Istán név)(5 1 1.) K uistaflás
Mester utca 2.) nvilatkozom. ha a hc elentési aJadapon feltüntetett, a gazdálkodó szervezerte vonatkozó adataT s
azén adatahn a valnaenak meefelelnek es a fldhaizii!Jat a törvén ben t alt korlátozásokat nem sérti.
Kelt Kisnza1lás. c18 iann!rJ 8

J
2.
NyHatkozat(Cég esetében)
Agro-Kisúj Bt. (fb1dhaznb5 gazdálkodó szer', ezet megnevezése) cég képviseletében Csipes Róbert Ist'án(név)
és azt a
rivilatkazam, hogy az alwr!ii dmpéldánvoinat alairas mintánlat a cégbírósagboz beiv
cégnyilvánt :
kh.

rtabazzanem taimlmazza.
. 201?

531O

unIS.
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f

láírás
(

Nyilatkozat
(Korábban benyújtott okir*tban rögzített adatok változatiansááról)
grokisúj Bt. (gazdálkodószer'. ezet megnevezése) képviselereben Csipes Róbert István (név) nyi1arkozc'ni hv
h.k
711
‚hqJ inT
n1.
('fl 2
Ji
és ag\ h ponta* zerinb okratok a fö!dlu\aralhoz mar a(z) 510617/2014. ikratoszam.d L?yben benvójtasra
tok idea bejelentés
kerülnek . illet'. e a ibIdbi'. amI azokat már koráhhanbezcrezte, és ezen okira
henvújtáanak időpontlaL nem változtak meg.
531Oz: L
Meterút
Kelt: Kisujszalla.. 201,januai18.
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Niatkozit
aianyiÍrÉteIekfcnnássroI)

AgroKi Bt. (gazdálkodó szeTzIr1egne\ se) kér. seletébe CSipes Róbert 1stón (név) nyilatkozom, hogy
a gazdálkodó szer
1.
pontjában meghatározotT
zik m3n ő su.I. tncfeel aFöldforga1ni r. 5.
nzcs
nui auoi, hogy a xveiiy sze ti nyilvántartásba zcazóaságiterme1 őszervezetkem ITCfl1
ketüh
2.
- lbldhasznalatt szerződés fennallasa alatta gazdálkodó
bekezdésében. v alamim a 4 1. §~ iboTalt feltételeknek.

et

r

1 a Főldforgalmi t 4-0 (»44)

Keh Kisújszállás, 201Juár 18.
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aiáírás

412
(a

N ia tkczat
bá1i ee! btartáro1 és ogkö'. etkeLin

ro-Kisúj Bt. (gazdálkcdc sz

k íUa1ásár61)

RóbertIstn(név)nyilatkozom,hogy

asálaba vetelével a .Ikodó szervezet birtokában lév ő fbiá
föidhasználati szerz éstár5tképez ő 1-è
tulernaavságanein haladja meg a törvén- szto -ti htxinmnot
i, a

elfoaadom. és tudomásul veszz, miszerint ha utóiaos ellen őrzés SCi ari jogerősen megállapitásra kerül az ) pont
szannti nvdatkozat valótlansága y az
a büntetö törvénykönyv szerint büntetöjogi I assegra vonást es
nak időtartama alatt a
.a szerződés tárgyát képező föld használata utan a jog,-sertő állapot feni
'x1ó 'zervezet részere fo1v'tott k ő1 . . tési vagy euripai uniós
jogsértéssel erintett földterület után !
ziSSzatiZ ehisét
támogatásnak megfelel ő összegű pé: .
vonja maga után;
b,

.

agazdálkodó 52 . . ::t a fbld - . ználatát - a törvényben m határozott - . kivéteIével-máiaKnem engeaz at,
nek SOIaÜ eleget tesz a fdhasznositasi kötelezeti;
azt maga használja.

c)

n) agazdálkodó szervezetnek nincs joger ősen megailapített es fennálló földhasználati d.ívtarrozása.

AUmJ *1.

Kelt: Kisújszállás. 2018januáriS.

J

.;fl7i IvJ?7, mint a Agrkisúj Bt kitr
-LiiirOit L
iocm iUh
oéuult,
aJáhh atl athatósági nyilatkozatot teszem:
Az ahalam kép \ 1 selt szervezet at[that6 szerci.tnk mindsül, azaz a 2011. év i CXCVI, tór n Nvt.)3. *
(l)bkzdes I pont b)alpont szerint ohanb1iolii 'j kulfoldijogi zemeI
ogi szeme[)iseggel
,,tk
nm rndclkez ő gazdaági szervezet. amely megfelel a kú
feltételekne'k.
toiadonai szerkezete, a pénzmcss s a teroizmu fuanznozása megzesér ő I és

megakadályozásáról szóló 2c03. évi CXXXVI törveny3. § r) pontja szerint meghatározotttényeges
tulajdonosa megismerhetó
az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adáilletöséggel rendelkezik az Európai
Unió vziamely tH3rna:M?gyarország
nem minósül a társasági adóról és az osztaték adóról szóló törvény szerint rriaghatérozott
ellen őrzött külföldi társaságnak.
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