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28 / 2021 .(IY , 07 .) határozata

az ipolyszögi327. htsz-ú,328. htsz-ú,329. htsz-ú és
a 330. htsz-ú ingatlanok hasznosításáról

A katasztrófavédelemtŐI és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo sításárő| szőlő 2011. évi
CX.YVIII. törwény 46, § (4) bekezdése alapján, a veszélyhe|yzet kihirdetésótől szőló
27 /2021.(I.29.) I(otm. rendelefue tekintettel a következő döntést hozom:

1. IPolyszÖg l{özség Önkormányzata 
^ 

tulajdonát képező, Ipolyszög, 327 htsz-ű 1533 m2
terÜletŰ, a 32B htsz-Ű, 1540 m2 területű, a 329 htsz-ű, 1551 m2 tedletű és a 330 htsz-ű, 1532
m2 tetÜletű beépítetlen tenilet megnevezésű ingatlanokat legeltetés célláta Bogdán Etnő
Endte $znl: D64. an: Oláh Máúa| Ipolyszög, Óérre, u. 3. szám alatu lakos) részére, az
ingatlanok gyommentesítése, úsztán taftása ellenében haszná7atba adja az alábbi feltételek
szetint:

Ü AhasznáIatba adási szeuődéshatátozott időre, 2021. év áprüs hó 01. napjátőI2022. év
mátcius hő 31. napjáig tartő időtattamta szőI.

b) A 330 htsz-Ú ingatlanból csak Magyar Telekommal kötött bérleti szeződóssel nem
érintett terület ketül hasznáIatba adásta.
bu) A terűlet hasznáIőja köteles biztosítani a hírközlési toíony tendeltetésszerű

hasznáIatához szükséges feltételeket, illetve a területre történő bejutást az év és a nap
minden időszakában Amennyiben eze:1 kötelezettség megszegése mratt ir,
Önkotmányzatot anyag} kár éri, úgy köteles a kár összegét az atra vonatk oző fe\Lívás
I<ézhezvételétő| számitott 15 napon belül megíizetní az önkotmány zat számlálára.

bc) A terület hasznáIő)a a 330 hrsz-ú ingatlanon létesített hítközlési tororrybarr, azon
elhelyezett tárgyakon, illetve üzemeltetését biztosító berendezési tálgyakban
(elekttomos háIŐzat) és ahhoz tattoző területen kátt nem okozhat.

c) A szetződést az önkotmányzat 3 hónapos felmondási idővel önkormányzaú ér<],ekbőI
felmondhatja,

d) A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a hasznáI(> semmiféle
köItségtérítéste nem tarthat igényt.

") A használő a hasznáIatba adott területeket köteles gondozni, úsztán tartani, él.ente
szükség szetint, de legalább két alkalomma], azokgyommentesítését elvégczni,

2. APolgáfmestef felkéri a jegyzőt a szükséges rntézkedések megtételéte.
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Határidő:

Dt. Varga Ándrea jegyző
a kiértesítésre 2021. ápdüs 30.
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