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E l ő t e r j e s z t é s 
 

A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. áprilisi ülésére 
 
 

Tárgy:  Ingatlanok vásárlása mezőgazdasági hasznosítás céljára 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Visszautalunk a Képviselő-testület   2/2013. (II. 01.) Ökt határozatával jóváhagyott, az önkormányzat 
közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási tervébe  foglalt egyik követelményére, jelesül az önkormányzati 
közfeladat-ellátás érdekét szolgáló vagyon gyarapítására, melynek egyik módja az adott ingatlan adás-vétele.  
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az önkormányzat kötelező közfeladatait többek között a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdése részletezi, 
melynek  12. pontja a helyi közfoglalkoztatás  önkormányzat általi biztosítását rendeli el.   
 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy önkormányzatunk részese a kistérségi  Start mintaprogramnak, 
melynek kiemelt eleme a termőföld (szántóföldi- és fóliás)  mezőgazdasági művelése a közfoglalkoztatásba bevont 
munkavállalók által. Közismert tény, hogy önkormányzatunk nem rendelkezik számottevő szántó művelési ágú 
termőföld területtel,  ahol a program elvárásinak megfelelve,  elsősorban zöldségfélék termesztésében 
tudna hatékonyan részt venni, ezért a településen lévő állami földből igényelt önkormányzatunk legelő és szántó 
művelési ágú több hektárnyi területet. Az  illetékes eljáró hatóság  1,2 hektárnyi területet  tudott bérbeadással 
átadni, arra való hivatkozással, hogy egyrészt több évre szóló bérleti szerződése még nem járt el, tehát 
az állami föld haszonbérlettel lekötött, másrészt nincs a község területén belül olyan szabad (bérbe 
nem adott) földterület állami tulajdonban, amelyet áttudna adni hasznosításra az önkormányzatnak.  
 
A településen élő közfoglalkoztatásba bevonható munkanélküliek száma folyamatosan emelkedik, 
foglalkoztatásukhoz  szükséges termőföldterület, mint a munkavégzés egyik feltétele hiányában  a megélhetésük nem 
biztosított,  így belekerülnek a szociálisan rászorulók azon körébe, akik - a közfoglalkoztatásba bejutottak 
által előállított - a közösségi szükségletek kielégítését szolgáló termékeket vesznek igénybe, tehát passzív és nem 
aktív jogon részesülnek természetbeli ellátásban, amely mind számukra, mind a közösség számára 
káros következményekkel jár.     
Ahhoz, hogy településünkön minél magasabb arányú legyen a  közfoglalkoztatásban résztvevők aránya és  
ne emelkedjen a munkanélküliek száma, továbbá  a zöldségtermesztés önfenntartóvá tudjon válni, s a magas 
költségráfordítás aránya (önköltség) csökkenthető legyen, a jelenleg termelésbe bevont önkormányzati 
ingatlanok területének növelésére van szükség.  
 

  



A hatályos jogszabályok értelmében a közfoglalkoztatás keretében előállított termékek elsődleges felhasználási 
célja  a közösségi szükségletek kielégítése, közvetlenül az óvodai- iskolai gyermekétkeztetés (mint az 
önkormányzat kötelező közfeladata ellátásához) alapanyag biztosítása, másrészt a 
közfoglalkoztatásban részt vevők által előállított termékekből - a közfoglalkoztatottak és a 
teleülésen élő, szociálisan rászorulók számára -  természetbeni juttatás nyújtása.  Ezzel a 
gyermekintézményekben étkezést igénybe vevő gyermekek után fizetendő térítési díj összegének (az 
érintett szülők és az önkormányzat költségeinek) emelkedése mérsékelhető, ill. szintén tartható, mellyel 
a közfoglalkoztatásban résztvevők anyagi terhei csökkenthetők ugyanúgy mint a többi szociálisan 
rászoruló és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiadása is. Ösztönző a 
közfoglalkoztatottak körében a megtermelt zöldségekből való részesedés, s így a hajlandóság is 
nagyobb a „közösben maradó”  zöldségfélék jó gazda gondosságával való előállításában való 
közreműködés során.   
 
A fent írt célok, valamint a takarékos, hatékony gazdálkodás fontos szerep kap  a közfoglalkoztatottak 
által  megtermelt zöldségfélék piacra juttatásában  és az értékesítésből befolyt bevétel  
visszaforgatásának (földmunka díjára, vetőmagra, palántára, növényvédő szerekre, fóliára, locsolási 
díjra,  munkagépek, szerszámok, eszközök vásárlására, működési költségeik finanszírozására, stb.) és a 
későbbiekben már a veszteség nélküli működés  lehetővé teheti  szociális szövetkezet alapítását  is. 
Az elmúlt év végén a Képviselő-testület felhatalmazást adott ezen témakörben a Csanytelek, Nefelejcs úti 
0211/19 hrsz-ú ingatlan megosztása után kialakult szántó művelési ágú terület vásárlása ügyében tárgyalás 
folytatására, 900.000.- Ft vételár megajánlásával. Az ingatlan műszaki megosztása engedélyezése idén 
április elején a tulajdonos által megtörtént, mely telekalakítás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését 
követően kerülhet sor az újonnan kialakított 0211/36 hrsz-ú, 4257 m2 szántó művelési ágú terület  adásvételi 
szerződése jogügyletének megkötésére és annak ingatlanügyi hatósághoz való bejelentésére. Az adás-vétel 
tárgyát képező területen a meglévő kerítéssel biztosított a terület elkülönítése és megoldott a növényi 
kultúra locsolása is a kiépített fúrtkút és locsolórendszer által, mivel a vételárban az adás-vétel tárgyát 
képezi. Az előzetes terveknek megfelelően ezen a területen jó eséllyel oldható meg a fűszerpaprika 
termesztése és hazai kereskedelmi láncba való beszállítása külön megállapodás szerint, mellyel 
megvalósítható  a közfoglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítés céljából való  piacra juttatása. 
    
Még az előző ciklusban döntött arról a Képviselő-testület, hogy a Helyi Építési Szabályzatában 
különleges területként  „Sporttelepnek” jelölt ingatlanok közül a Csanytelek, Bercsényi utcai 622/3 hrsz-ú 
belterületi ingatlant és a Csanytelek, Bercsényi utca 619 hrsz-ú kivett ingatlant megvásárolja a meglévő épület 
fejlesztése, bővítése érdekében. Akkor az ingatlanok tulajdonosai nem voltak partnerek az 
önkormányzattal való adás-vétel létrejöttében, amely mára megváltozott, így elhárult az akadálya a 
jogügylet megkötésének. Az ingatlanok tulajdonosai a telek forgalmi, piaci értékét  1.5 millió Ft-ban 
határozták meg,  amely a község hasonló ingatlanaihoz mérten reális vételár, melynek pénzügyi 
fedezete az önkormányzat 2012. évi költségvetése pénzmaradványa terhére biztosítható. 
Az ingatlanok végleges  hasznosítása  céljaként a HÉSZ-ben írtak megvalósítását javasoljuk, amely  egyenlőre 
távlati elképzelés, mivel ahhoz nem áll rendelkezésre a szükséges anyagi forrás az önkormányzat éves 
költségvetésében, viszont nem holtvagyonként,  hanem működő és hasznot hozó jó befektetésként 
kezdeményezzük az ingatlanok ideiglenes más célú hasznosítását, a terület termelésbe vonását, azon 
pritaminpaprika termesztését, ezzel a közfoglalkoztatás bővítése  lehetőségének megteremtését és ezen 
előterjesztésben részletezettek megvalósítását.     
 
A Képviselő-testület ingatlanok vásárlására az önkormányzat 2013. évi költségvetésében  1.050.000.- Ft 
összeget különített el, amely  a Nefelejcs úti terület vásárlására, járulékos költségekre egyaránt 
elegendő. 
A Bercsényi utcai ingatlanok 1,5 millió Ft összegű vételárának és járulékos költségeinek fedezetéül az 
önkormányzat 2012. évi költségvetése pénzmaradványát jelöljük meg. 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Indítványozzuk tárgyi előterjesztés és határozati javaslat megvitatását és - az illetékes Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. április 15. 

 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
 

 
     Forgó Henrik        Kató Pálné 
     polgármester                                                                                                  jegyző                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…../2013. (IV. ….) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek, Nefelejcs úti, 0211/36 hrsz alatti ingatlan vásárlása mezőgazdasági célra 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta,  figyelembe vette a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság  véleményét és az alábbi döntést hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület hozzájárul a Csanytelek, Nefelejcs u. 0211/19 hrsz-ú  ingatlanból megosztással 
kialakított 0211/36 hrsz-ú, 4257 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlan (annak minden 
tartozékával együtt) önkormányzat javára való vásárlása jogügyletének megkötéséhez, 900.000.- Ft (azaz: 
Kilencszázezer forint) vételárért. 
 Rögzíti a Képviselő-testület, hogy az ingatlan: 
a) alkalmas mezőgazdasági művelés folytatására,  
b) vásárlása az önkormányzat közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási tervével és  
c) az önkormányzat vagyonáról szóló hatályos önkormányzati rendeletével összhangban   

áll, - az önkormányzat vagyonát gyarapítja – továbbá  
d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 

12. pontja szerinti önkormányzati feladatként nevesített közfoglalkoztatás biztosítása  
teljesítését és  

e) a településen élő munkanélküliek minél magasabb arányú  közfoglalkoztatásba  való 
bevonása   

érdekét szolgálja. 
2.) Felhatalmazza a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban írt jogügylet 

lebonyolítására, az adás-vételi szerződés aláírására, az önkormányzati vagyon 
közfoglalkoztatottak bevonásával való mezőgazdasági célú hasznosítására és azzal összefüggő 
szerződés, vagy megállapodás megkötésére, aláírására. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos, legkésőbb 2013. május 31. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester (adás-vételei szerződés aláírásáért, az ingatlan 
                      hasznosításáért és azzal összefüggő szerződésben foglaltak teljesüléséért) 
Beszámolás határideje:  az adás-vételi szerződés megkötését követő első soros testületi ülés  
3.) Felkéri a Képviselő-testület Kató Pálné jegyzőt, hogy az önkormányzat 2013. évi 

költségvetésében ingatlan vásárlására elkülönített összegéből az 1.) pontban írt ingatlan 
tulajdonosa számára 900.000.- Ft (azaz: Kilencszázezer forint) kifizettetéséről – a tárgyi adás-
vételi szerződés megkötésekor -  gondoskodjon, továbbá tegye meg a szükséges intézkedést az 
ingatlan önkormányzati vagyonként  vagyonkataszterbe való nyilvántartásba vétele és az 
ingatlan hasznosítása önkormányzati vagyongazdálkodási tervébe való felvétele érdekében. 

Végrehajtás határideje:       folyamatos, legkésőbb 2013. május 31. 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző adás-vételi szerződés előkészítéséért, vételár 

kifizettetéséért, az ingatlan vagyon nyilvántartásáért  
Beszámolás határideje:       az adás-vételi szerződés megkötése utáni első soros testületi ülés 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Széplaki Lászlóné  (tárgyi ingatlan tulajdonosa) lakcímén 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 



…../2013. (IV. ….) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek, Bercsényi utcai 619 hrsz és 622/3 hrsz alatti ingatlanok vásárlása mezőgazdasági célra 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta,  figyelembe vette a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság  véleményét és az alábbi döntést hozta: 

1.) A Képviselő-testület hozzájárul a Csanytelek, Bercsényi utcán,  622/3 hrsz-ú, 4992 m2 területű, 
beépítetlen terület művelési ágú ingatlan (annak minden tartozékával együtt) és a Csanytelek, Bercsényi 
utca 619 hrsz alatti, 1614 m2 területű, kivett művelési ágú ingatlan (minden tartozékával együtt) 
önkormányzat javára való vásárlása jogügyletének megkötéséhez,  1.500.000.- Ft (azaz: Egymillió-ötszázezer 
forint) vételárért.  

      Rögzíti a Képviselő-testület, hogy az ingatlan: 
a) alkalmas mezőgazdasági művelés folytatására,  
b) vásárlása az önkormányzat közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási tervével és  
c) az önkormányzat vagyonáról szóló hatályos önkormányzati rendeletével összhangban áll, - 

az önkormányzat vagyonát gyarapítja – továbbá  
d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 12. 

pontja szerinti önkormányzati feladatként nevesített közfoglalkoztatás biztosítása  teljesítését,   
e) a településen élő munkanélküliek minél magasabb arányú  közfoglalkoztatásba  való 

bevonása   
érdekét szolgálja. 

2.) Felhatalmazza a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban írt jogügylet 
lebonyolítására, az adás-vételi szerződés aláírására, az önkormányzati vagyon 
közfoglalkoztatottak bevonásával való mezőgazdasági célú hasznosítására és azzal összefüggő 
szerződés, vagy megállapodás megkötésére, aláírására. 

Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester (adás-vételei szerződés aláírásáért, az 

ingatlan hasznosításáért és azzal összefüggő szerződésben foglaltak 
teljesüléséért) 

Beszámolás határideje:  az adás-vételi szerződés megkötését követő első soros testületi ülés  
3.) Felkéri a Képviselő-testület Kató Pálné jegyzőt, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetése 

pénzmaradványa  összegéből az 1.) pontban írt ingatlanok tulajdonosai számára 1.500.000.- Ft 
(azaz: Egymillió-ötszázezer forint) kifizettetéséről – a tárgyi adás-vételi szerződés 
megkötésekor -  gondoskodjon, továbbá tegye meg a szükséges intézkedést az ingatlan 
önkormányzati vagyonként  vagyonkataszterbe való nyilvántartásba vétele és az ingatlan 
hasznosítása önkormányzati vagyongazdálkodási tervébe való felvétele érdekében. 

Végrehajtás  határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző adás-vételi szerződés előkészítéséért, vételár 

kifizettetéséért, az ingatlan vagyon nyilvántartásáért  
Beszámolás határideje:      az adás-vételi szerződés megkötése utáni első soros testületi ülés 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
-     Ingatlan tulajdonosok lakcímükön 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár     


