
Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata
                        Polgármesterét l                           J e g y z  j é t  l

 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.  63/578-510; fax: 63/578-517;
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

         /2012.

EL TERJESZTÉS

            Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. januári ülésére

Tárgy: Közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenes vagyonkezelésbe adás kezdeményezése  a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészletb l

Tisztelt Képvisel -testület!

Ezen el terjesztéshez csatolt levélben foglaltakat nem megismételve, de az abban írtakra alapozva
javasoljuk, hogy az önkormányzat nevében a Képvisel -testület hozzon arról döntést, hogy az
önkormányzat Ötv. szerinti feladatai közé sorolt közfoglalkoztatás megvalósítása érdekében, a  Nemzeti
Földalapba tartozó, az Állam tulajdonában lév  szántó, legel  (gyep és a Natura 2000-es területekb l
sgyep) m velési ágú, Csanytelek község közigazgatási területén nyilvántartott kincstári vagyonból 30-50

ha ingyenes vagyonkezelésbe adását kezdeményezi.
Egyben indítványozza a település polgármesterének felhatalmazását arra, hogy a Nemzeti Földalapról
szóló  2010.  évi  LXXXVII.  törvény  1.  §  (3)  bekezdése  m)  pontjában  írt  NFA  rendeltetése  szerinti  „a
szociálisan hátrányos helyzet  rétegek megélhetésének el segítése érdekében szervezett
mez gazdasági munkavégzést szolgáló szociális földalap biztosítása” céljából tárgyalásokat folytasson
a Nemzeti Földalapkezel  Szervezet illetékes képvisel jével a  fent  írt  törvény 15.  §-a  (3)  bekezdése q)  pontjában
rögzített „szociális földprogram és közfoglalkoztatási program”-ként való hasznosítását el készít  szerz déskötése
céljából ,a törvény 22. § (1) és (4) bekezdése szerint.
Javasoljuk továbbá, hogy a Képvisel -testület kérje fel a Nemzeti Földalapkezel  Szervezet illetékes
képvisel jét arra, hogy támogassa ezen el terjesztésben, annak határozatában és ahhoz csatolt
mellékletben foglaltak megvalósítását és erre irányuló javaslatát terjessze a Kormány elé a törvény 22. § (3)
bekezdésében írt jogával élve, a (4) bekezdésben szabályozott közfoglalkoztatási jogviszony alapján ellátandó
feladat megvalósításához (pl.: állattenyésztést lehet vé tev  legel k kialakítását és  takarmány el állítását
szolgáló) kell  földterület ingyenes vagyonkezelésbe adását.

Tisztelt Képvisel -testület!

A fentiekben rögzítettek alapján javasoljuk az el terjesztés megvitatását és a csatolt határozati javaslat
változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2012. január 6.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz
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…./2012. (I….) Ökt határozat

Tárgy: Közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenes vagyonkezelésbe adás kezdeményezése  a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészletb l

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete kezdeményezi ezen határozat el terjesztése
és ahhoz csatolt mellékletében írtak alapján, a Magyar Állam tulajdonában álló, a kincstári vagyon részét
képez , Csanytelek község közigazgatási területén belül fekv , szántó, legel  (gyep és a Natura 2000-es területekb l
sgyep) m velési ágként nyilvántartott, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletb l Csanytelek Község Önkormányzata

számára szántó m velési ágú 30-50 ha terület, gyep és sgyep ingyenes vagyonkezelésbe adását a Nemzeti Földalapról
szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (3) bekezdés m) pontja, a 15. § (2) bekezdés q) pontja szerint, a
„szociális földprogram és közfoglalkoztatási program támogatása” címén a 22. § (1) és (4) bekezdését
alkalmazva.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat
az 1.) pontban írtak megvalósítása érdekében a Nemzeti Földalapkezel  Szervezet illetékes képvisel jével való
tárgyalásra a törvény 22. § (1) és (4) bekezdésében írtak érvényesítésével, a szerz déskötés
el készítésével a földrészlet ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe adása érdekében.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felkéri a Nemzeti Földalapkezel  Szervezet illetékes
képvisel jét a törvény 22. § (3) bekezdésében rögzített hatásköre alkalmazására akként, hogy tegyen
javaslatot a Kormánynak e határozat 1.) pontjában írtak megvalósítása céljából az NFA-ba  tartozó
földrészletb l önkormányzati vagyonkezelésbe adására, közfoglalkoztatási jogviszony alapján ellátandó
feladat megvalósítása érdekében.

Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz

Végrehajtás határideje :  azonnal és folyamatos
Beszámolás határideje:  NFA javaslata és a Kormány határozata meghozatalát követ  soros Képvisel -

testületi ülés

Határozatról értesítést kapnak:
- Nemzeti Földalapkezel  Szervezet Csongrád Megyei Területi Iroda Vezet je (Szeged)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete  tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


