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A mező-, és erdőgazdasági hasznosítású földekre vonatkozó 
jogszabályok alapján a jegyző a haszonbérleti szerződést, 
kifüggesztését követően – a beérkezett jognyilatkozatokkal – 
megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv (járási hivatal 
földhivatali osztály) részére jóváhagyás céljából, ezért a 
haszonbérbeadónak már a közzétételi kérelem, illetve 
haszonbérleti szerződés jegyzőhöz történő benyújtásakor 
szükséges mellékelni a használati megosztásról szóló 
megállapodást és az ahhoz tartozó térképi kimutatást 
amennyiben a használat a közös tulajdonban álló földnek 
nem az egészére (hrsz.) irányul.

A használati megállapodásra vonatkozó szabályokat a mező- 
és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló a 2013. évi CXXII. 
törvény (Földfogalmi törvény) 69-76. §-ai tartalmazzák.

A mezőgazdasági igazgatási szerv által jóváhagyott 
szerződés alapján – 2017. január 01-től – hivatalból eljárás indul 
a földhasználat nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. Így a 
jogszabályi feltételek fennállása esetén a kifüggesztés-

jóváhagyás-földhasználati nyilvántartásba vétel eljárások egy 
kérelemmel (közzétételi) indulnak.

Amennyiben a közös tulajdonban álló földre vonatkozó 
haszonbérleti szerződés esetén a Földforgalmi törvény 46. § (2) 
bekezdése vagy a Ptk. 5:81. § (1) bekezdése szerinti 
előhaszonbérleti jog gyakorlására kerül sor (társtulajdonos 
elfogadó nyilatkozata), akkor a tulajdonostársak között 
többlethasználati megállapodás jön létre a haszonbérleti 
szerződés szerinti tartalommal. A tulajdonostársak közötti 
használati megállapodáshoz, vagy többlethasználati 
megállapodáshoz nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv 
jóváhagyása. Erre vonatkozó eljárásokat a mezőgazdasági 
igazgatási szerv megszünteti. Ilyenkor a többlethasználati 
megállapodás földhasználati nyilvántartásba történő 
bejelentéséről a jogosult földhasználó tulajdonostársnak kell 
gondoskodnia.
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számon közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett 
Kunhegyes Városért Közalapítvány 2016. évi közhasznúsági 
jelentése az alábbi

A Közalapítvány 2016. évi bevételei az alábbiak voltak:
adatok ezer Ft-ban

2016.01.01. nyitó pénzeszköz 9 201
- Alapítói támogatás 27 510
- Alaptevékenység bevétele 3 465
- Egyéb bevétel + kamat 1

2016. évi bevételek összesen: 40 177

adatok ezer Ft-ban
A Közalapítvány kiadásai:
1 Alapítói támogatás felhasználása 27 510

a Városgazdálkodási tevékenysége 13 416
b Parkgondozás 1 224
c Zetor, Bobcat költsége 4 142
d Közalapítvány igazgatási tevékenysége 1 844
e Közfoglalkoztatás adminisztratív feladataira 6 556
f Fiat ducato kisteherautó költsége 328

adatok ezer Ft-ban
A Közalapítvány kiadásai:
2 Alaptevékenység bevételeinek felhasználása 3 465

a Piacüzemeltetésre 2 745
b Városgazdálkozás 0
c Traktor, bobcat üzemeltetése 215
d Parkgondozás 0
e Szippantó tartály költségei 476
f Közutak üzemeltetése 0
g Tehergépjármű üzemeltetés 29

3 Egyéb bevétel felhasználása 1
a Piacüzemeltetésre 1

4 Pénzeszköz felhasználás 1 243
a Városgazdálkodási tevékenysége 1 243

Kiadás összesen: 32 219

2015. évi záró pénzeszközök összesen: 7 958

Kelt.: Kunhegyes, 2017. május 23.
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A haszonbérleti szerződések kifüggesztését követő hatósági jóváhagyásáról

Íjász siker
A Kőrössy Íjászati Egyesület vezetőjeként nagy örömömre 

szolgál, hogy tájékoztathatom önöket, hogy egyesületünket 
erősíti Fehér Nándor, aki nem csak lakója Kunhegyesnek, de a 
Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiumának 11/A osztályos tanulója is 
egyben.

Ez évben is képviseltettük magunkat május 20-án az V. 
Szolnoki Örömíjász Viadalon. Ezen az 5 órás versenyen is 
igazán jól szerepelt a 9 fős kis csapat, melyet Fehér Nándor is 
erősített olyan szinten, hogy első versenyén, Vadász Reflex íj, 
ifjúsági fiú kategóriában dobogós ért el. Arra a III. helyezést 
napra 6 érmet hoztunk magunkkal haza.
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