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Száma: 36-10313-2/2018.
Tárgy: A Nemzeti Földalapba tartozó Hódmezővásárhely 080/7 hrsz-ú, b alrészletű földrész
közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenes önkormányzati
vagyonkezelésbe adása.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Állam tulajdonát képezi és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi
joggyakorlásában van a Hódmezővásárhely külterület 080/7 hrsz b alrészlet alatt felvett,
0,4315 ha területű szántó művelési ágú 18,73 AK értékű földterület.
A terület 2012. óta értékteremtő közfoglalkoztatási programnak ad helyet, itt történik
városunk közterületeire kiültetett virágpalántáink nevelése, közterületeink díszítésére szolgáló
mediterrán növények teleltetése.
Önkormányzatunk vagyonkezelésének célja, Hódmezővásárhely közfoglalkoztatási program
tovább folytatása az adott területen.
Tekintettel arra, hogy az érintett ingatlan ingyenes vagyonkezelésbe adásához szükséges
annak Közgyűlés általi jóváhagyása, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék az
előterjesztés megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni.
Hódmezővásárhely, 2018. november 23.

Tisztelettel:
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Tárgy: A Nemzeti Földalapba tartozó Hódmezővásárhely 080/7 hrsz-ú, b alrészletű földrész
közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenes önkormányzati
vagyonkezelésbe adása.
HATÁROZATI JAVASLAT
1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam tulajdonát képező, és
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi joggyakorlásában álló Hódmezővásárhely
külterület 080/7 hrsz-ú ingatlan szántó művelési ágú, 0,4315 ha területű, 18,73 AK-jú b
alrészletének ingyenesen vagyonkezelésbe vételét közfoglalkoztatási program megvalósítása
céljából, 15 évre
"A": kezdeményezi és támogatja
"B": nem kezdeményezi és nem támogatja
2./ Az "A" változat elfogadása esetén az ingatlant a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. törvény valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészek szociális földprogram
megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy
vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI.17.) Korm. rendeletben
megfogalmazottak szerint kívánja hasznosítani.
3./ Az "A" változat elfogadása esetén az Önkormányzat köteles gondoskodni a vagyonkezelői
jogának az ingatlan–nyilvántartásba és a földhasználati–nyilvántartásba történő bejegyzéséről.
Ez a kötelezettség vonatkozik az ingatlanrészlet esetén az ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéshez szükséges változási vázrajz készítésére is.
4./ Az "A" változat elfogadása esetén a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az ingatlan
vagyonkezelője felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegye.
5./ Az "A" változat elfogadása esetén a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
Határozatot kapja:
1)
2)
3)
4)

Tisztségviselők - Helyben
PH Lakosságszolgálati Iroda Városüzemeltetési Csoport
PH Közgazdasági Iroda
Irattár

