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ülésének

helye:

a

Hajdúnánási

Közös

Jelen vannak a rendkívüli képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Ötvös Attila, Oláh Miklós,
Kovács Zsolt, Dombi György, Buczkó József, Török István, Tóth Imre képviselők
A képviselő-testület rendkívüli üléséről távol maradtak: Dr. Kis Ágnes, Szabóné
Marth Éva képviselők
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetője, Fülöpné Baráz Judit a
szociális csoport csoportvezetője, dr. Molnár Anett jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila
informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 9 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt, szavazást
rendelt el.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását 9 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba
tartozó mezőgazdasági hasznosítású földterületek közfoglalkoztatási program
megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Különfélék

Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Tóth Imre képviselőt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
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(A teremben lévő Tóth Imre képviselő úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Tóth Imre képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 7 igen
szavazattal, 2 fő (Oláh Miklós, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban, - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó mezőgazdasági
hasznosítású földterületek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából
önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

152/2014. (V. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapba tartozó
földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára
történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010.
(XI. 17.) Korm. Rendelet alapján vagyonkezelési szerződést kíván kötni a Magyar Állam
tulajdonában lévő
•
hajdúnánási 0146/4 hrsz-ú ingatlan a) alrészletű szántó művelési ágú 1,3538 ha
területű 40,95 AK értékű;
•

hajdúnánási 0146/4 hrsz-ú ingatlan b) alrészletű rét művelési ágú 0,0799 ha
területű 1,25 AK értékű; valamint

•

hajdúnánási 0427/10 hrsz-ú szántó művelési ágú 1,1855 ha, 29,99 AK értékű

földrészletek tekintetében az ingatlanok tekintetében tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti
Földalapkezelő Szervezettel (1049 Budapest, Bosnyák tér 5. szám).
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Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. május 14.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Ő maga elmondta, hogy a Balázstelki iskolát felajánlották megvételre, 3 részletben
meg tudná vásárolni az önkormányzat. Szeretné, ha kimenne a testület és megnézné az
épületet és amennyiben egyetértenek a szándékkal, a májusi ülésre előkészítik az
anyagot.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, ő részt vett az épület építésében, támogatja a vételt.
Török István képviselő úr elmondta, támogatja a felvetést.
Oláh Miklós képviselő úr arról beszélt, érdemes foglalkozni a dologgal, támogatja az
ötletet, hogy nézze meg a testület az épületet.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, örül a támogatásnak és előkészítésre kerül
az anyag a májusi ülésre.
Mivel több kérdés észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a testület tagjainak a
megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület rendkívüli ülését
7 óra 44 perckor bezárta.
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polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

