
1

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11.-én
megtartott képviselő-testületi ülésen a vései általános iskolában.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint 6 képviselő
Bertók Katalin körjegyző

Távol van: Dr. Szálteleki Margaréta, Radanics László képviselők

Jegyzőkönyvhitelesítő: Horváth József képviselő

Halászi Attiláné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy képviselő-testület
8 tagja közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, a nyílt ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-
hitelesítő Horváth József képviselő. A kiküldött meghívó szerint szociális tárgyú kérelmek
elbírálását is elvégezte a testület – az Ötv. 12.§. (4). bek. a./ pontja alapján – zárt ülésen,
melyről az Ötv.17.§. (3). bekezdése szerint külön jegyzőkönyv készült. A képviselő-testületi
ülés nyílt formája az alábbi napirendet tartalmazza, melyet a képviselők egyhangúlag
elfogadnak.

N a p i r e n d :

Nyílt ülés:
1) Egyéb, aktuális ügyek.

1) Egyéb, aktuális ügyek.

Halászi Attiláné polgármester emlékezteti a képviselőket, az önkormányzat tulajdonában álló
NEMESDÉD 056. Hrsz-u   3 ha 3973 m2 nagyságú szántó művelési ágú földterület
haszonbérbe adásában a múlt testületi ülésen döntöttünk. A három ajánlat közül az AGRO-
VID Kft-t nyilvánítottuk nyertes pályázónak. Ugyanakkor utólag megállapítottuk, hogy két
ajánlat tévesen lett ismertetve:
- Kincses Kálmán Nemesdéd, Szabadság u.18. szám alatti lakos: 80.000 Ft/év, 3 évre
- Kincses Kálmánné Nemesdéd, Szabadság u.18. szám alatti lakos: 100.000 Ft/év, 5 évre

H o z z á s z ó l á s o k :

Fábos László képviselő szerint írjunk ki új pályázatot a földterület bérletére.

Schwarcz Antal alpolgármester szerint 3 évre kössük meg a szerződést 100.000 Ft/év bérleti
díjjal.

Horváth József képviselő szerint egyértelmú, hogy a két 3 évre vonatkozó pályázat közül a
80.000 Ft/év a jobb ajánlat.
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Halászi Attiláné polgármester javasolja, hogy a legtöbb ajánlattevővel – tehát Kincses
Kálmán Nemesdéd, Szabadság u.18. szám alatti lakossal - kössön 3 évre szóló bérleti
szerződést az önkormányzat.

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

16/2010. (II.11.) Kt. számú határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a nemesdédi 056. hrsz-ú mezőgazdasági hasznosításáról
szóló előterjesztést, és annak tartós bérletbe – 3 évre - adását Kincses Kálmán Nemesdéd,
Szabadság u.18. szám alatti lakos részére határozza el.
A földterület bérleti díját 80.000 Ft/év mértékben határozza meg.

A Képviselő-testület a 7/2010. (II.2.) Kt. számú határozatot visszavonja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bérleti szerződést megkösse.
Felelős: Halászi Attiláné polgármester
Határidő: 2010. február 28.

Több egyéb napirend nem lévén, Halászi Attiláné polgármester a Képviselő-testület nyílt
ülését bezárja.

Kmft.

Bertók Katalin Halászi Attiláné
körjegyző polgármester

Horváth József
jegyzőkönyvhitelesítő


