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Borsod-Abaúj-Zemplén megye   SZUHAKÁLLÓ  község 

 
 

Szuhakálló község Polgármesterének 

2021. június 11-én meghozott döntései 

 

a. határozata: 36; 37 

b. rendelete:  

 

 

Szuhakálló, 2021.06.11. 
 
 
 
 
         Dr. Herczeg Tibor 
          jegyző 
                    címzetes főjegyző 
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S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

3 6 / 2 0 2 1 . ( . V I . 1 1 . )  h a t á ro z a t a  

a Szuhakál ló Községi  Konyha intézményvezetői  beosztásának 
betöltésére irányuló pályázat e re d mé n y t e l e n s é g e  mi a t t ,  a  

p á l y á z a t i  e l j á r á s  me g i s mé t l é s é rő l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az 

alábbi határozatot hozom: 

1. A 46/2020. (XII.10.) képviselő-testületi határozattal meghirdetett, a Szuhakállói 

Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat 

eredménytelenségét megállapítom. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 

20/B. §  (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/B §-a alapján, 

ismételten nyilvános pályázatot hirdetek, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a 

Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére. 

A munkakör legkorábban a pályázat közzétételétől folyamatosan, de legkorábban 

2021. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30 

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2021. december 15. 

2. A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői feladatait, 2021. január 1-jétől, az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 7.4.1. pontja alapján, a helyettesítés 

rendje szerint, a költségvetési szerv alkalmazásában álló, Vécsey Renáta 

élelmezésvezető látja el. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 

Szuhakálló, 2021. 06.11. 
 
        Dávid István 
        polgármester 
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A 36/2021.(VI.11.) határozat mellékléte 
 

Szuhakálló község Önkormányzata  
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

a Szuhakállói községi Konyha intézményvezetői 

beosztásának betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 órás 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szuhakállói községi Konyha; 3731 Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u.37. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  150 
adagos konyha intézményvezető feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák 
szerinti működtetése, élelmezésvezetői feladatok ellátása. A konyha gazdaságosságának vizsgálata. 
A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A költségvetési szerv 
vezetőjének jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása. 
A Konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves 
költségvetésének végrehajtásáért, és a rendszeres adatszolgáltatásért a Szuhakállói Közös 
Önkormányzati Hivatal felé. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség.  

• Közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való dokumentált jártasság, vagy 

− élelmezésvezető szakképesítés, vagy 

− dietetikus szakképesítés, vagy 

• 18. életév betöltése, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

− élelmezésvezetői végzettség, 

− közétkeztetésben, vendéglátásban szerzett - legalább 3 év szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázat közzétételétől folyamatosan, de legkorábban 2021. szeptember 1. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30. 
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A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2021. december 15-ig. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid István polgármester nyújt, a 48/352-
081-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

− Postai úton: a pályázatnak Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-
testületének  történő megküldésével (3731 Szuhakálló, Kossuth u.7. ) 

vagy 

− Személyesen: Dávid István polgármester (3731 Szuhakálló, Kossuth u.7. ) 
 
 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …..; 
valamint a munkakör megnevezését: Konyha intézményvezető 
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

www.szuhakallo. hu   2021. június... 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázó a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti kinevezés 3 hónap próbaidővel 
történik. 

  

http://www.szuhakallo/
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S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

3 7 / 2 0 2 1 . (V I . 1 1 . )  h a t á ro z a t a  

á l lami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes 

átvételéről  

Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az 

alábbi határozatot hozom: 

1. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban: MNV Zrt.) kezdeményezését megismerve, mely alapján a Magyar Falu 

Program keretein belül, az állami feladatellátáshoz nem szükséges, egyes állami 

tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának önkormányzat általi, ingyenes megszerzésére 

nyílik lehetőség, - a képviselő-testülettel egyeztetve - az alábbi állami tulajdonú 

ingatlanok Szuhakálló község Önkormányzata általi ingyenes megszerzését 

támogatom: 

Település Hrsz* Megnevezés 
Terület 

(m2) 

MÁ 
tulajdoni 
hányada 

Szuhakálló 025/6 Kivett vasút 1905 1/1 

 

2. Az MNV Zrt. által felajánlott, az 1. pont szerinti felsorolásban nem szereplő, a 

határozat 1. melléklete szerinti, a vagyonjuttatás céljának megfelelő, állami tulajdonú 

ingatlanok tulajdonjogának Szuhakálló község Önkormányzata részére történő 

ingyenes átadását kezdeményezem, a képviselő-testülettel egyeztetve 

Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen 

 

Szuhakálló, 2021. 06.11. 
 
        Dávid István 
        polgármester 
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A 37/2021.(VI.11.) határozat melléklete 

Ssz. Település Fekvés Hrsz 
Tulajdoni 

hányad 
Terület 
ha m2 

Cím Megnevezés Megjegyzés 

1 Szuhakálló külterület 037/2 1/1 0.2223  kivett anyaggödör  

2 Szuhakálló külterület 038/5 1/1 0.5725                 rét  

3 Szuhakálló külterület 039/7 1/1 0.0263  rét  

4 Szuhakálló külterület 039/8 1/1  0.0263  rét  

5 Szuhakálló külterület 041/14 1/1  0.0184   rét  

6 Szuhakálló külterület 041/30 1/1 0.1408  rét  

7 Szuhakálló külterület 042 1/1 11.3460   kivett töltés, kivett anyaggödör  

8 Szuhakálló külterület 054 1/1  1.4219  kivett Holt-Sajó  

9 Szuhakálló külterület 055/1 1/1   1.5699  erdő közösségi mintatér  

10 Szuhakálló külterület 057 1/1 1.6406  kivett töltés, kivett anyaggödör  

11 Szuhakálló külterület 078 1/1 0.4558  kivett meddőhányó  

12 Szuhakálló külterület 084/1 1/1    1.7269  erdő   

13 Szuhakálló külterület 089/2 1/1 0.0547  szántó  

14 Szuhakálló külterület 089/8 1/1 0.3775   legelő  

15 Szuhakálló külterület 090/10 1/1 0.0746   szántó  

16 Szuhakálló külterület 090/20 1/1  0.1712   szántó  

17 Szuhakálló zártkert 651 1/1 0.0682   szőlő  

18 Szuhakálló zártkert 652 1/1 0.0577  szőlő  

19 Szuhakálló zártkert 671 1/1 0.1275   szlő  

20 Szuhakálló zártkert 706 1/1 0.1247  kert, szőlő  

21 Szuhakálló zártkert 713/2 1/1 0.0697  legelő  

22 Szuhakálló zártkert 794 1/1  0.0207   legelő  

23 Szuhakálló belterület 231/17 1/1  0.2847   kivett üzemi terület  

24 Szuhakálló belterület 231/18 1/1  0.2523  kivett út  

25 Szuhakálló belterület 496/7 1/1  0.2971   kivett üzemi terület  

26 Szuhakálló külterület 04 1/1 0.1586   kivett anyaggödör  

27 Szuhakálló külterület 025/2 1/1  0.0677  kivett anyaggödör  
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28 Szuhakálló külterület 025/3 1/1 0.4804  kivett vasút  

29 Szuhakálló külterület 025/4 1/1 9.0106  kivett vasút  

30 Szuhakálló külterület 025/5 1/1  0.5354  kivett vasút  

31 Szuhakálló külterület 025/6 1/1 0.1905  kivett vasút  

32 Szuhakálló külterület 025/7 1/1 0.1889  kivett vasút  

33 Szuhakálló külterület 026 1/1 0.4948  kivett közforgalmi vasút  

34 Szuhakálló külterület 032 1/1 0.0506  kivett töltés  

35 Szuhakálló külterület 033/2 1/1 1.0219  kivett anyaggödör  

36 Szuhakálló külterület 034/12 1/1 0.0336   rét  

37 Szuhakálló külterület 034/11 1/1 0.0261  rét  

38 Szuhakálló belterület 143 1/1 0.0419  kivett közterület  

39 Szuhakálló belterület 144 1/1   0.0868  kivett közforglami vasút  

40 Szuhakálló belterület 145 1/1 0.0975  kivett közforgalmi vasút  

41 
Szuhakálló belterület 231/2 1/1 0.0689 

3731 SZUHAKÁLLÓ, 
Állomás út 44. kivett lakóház, udvar 

 

42 Szuhakálló belterület 231/6 1/1   0.7745  kivett út  

43 Szuhakálló belterület 231/12 1/1 2.2064  kivett vasút  

44 Szuhakálló belterület 231/13 1/1 0.0840  kivett beépítetlen terület  

45 Szuhakálló belterület 231/14 1/1 0.0864   kivett beépítetlen terület  

46 Szuhakálló belterület 231/15 1/1  0.7684   kivett beépítetlen terület  

47 
Szuhakálló zártkert 653 14/30 0.0121  szőlő 

tulajdonostárs: Szuhakálló község 
Önkormányzata 

48 Szuhakálló zártkert 654 14/30 0.0111  szőlő 
tulajdonostárs: Szuhakálló község 
Önkormányzata 

49 
Szuhakálló zártkert 655 14/30  0.0122  szőlő 

tulajdonostárs: Szuhakálló község 
Önkormányzata 

50 Szuhakálló zártkert 752 2/4 0.1186  kert 
tulajdonostárs: Szuhakálló község 
Önkormányzata 

51 
Szuhakálló zártkert 756 2/4 0.1602   szántó 

tulajdonostárs: Szuhakálló község 
Önkormányzata 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK 

2021. JÚNIUS 11-I DÖNTÉSEIHEZ 

IKT. SZ: SZK/955-1/2021.          MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

 
 

Tárgy: Javaslat a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt 
pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétlésére. 

 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

 
A döntés formája: 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat határozat 

    
 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete Szuhakállói Községi Konyha - továbbiakban – Konyha - 
elnevezésű költségvetési szervet alapított 2017. január 6. napjával. 

A költségvetési szerv vezetőjét Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános 
pályázat útján, határozott időtartamra, 5 évre nevezi ki. 

A polgármester a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva – a 46/2020. (XII.10.) 
határozatával, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban 
Kjt.) 20/B. §  (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/B §-a alapján, nyilvános 
pályázatot hirdetett az intézményvezetői beosztás betöltésére. 

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő: 2021. május 31-e volt, mely idő alatt pályázat a 
munkakör betöltésére nem érkezett. 

A jogszabályi kötelezésnek eleget téve, az intézményvezetői beosztás betöltésére irányuló pályázat 
ismételt közzététele (kozigallas.hu; hirdetmény) szükséges. A pályázati eljárás eredményes 
lefolytatásáig – legfeljebb 2021. június 30-ig - a költségvetési szerv alkalmazásában álló, Vécsei 
Renáta élelmezésvezető, az intézmény SZMSZ-ében szabályozattak szerint, helyettesítőként látja 
el az intézményvezetői teendőket. 

Szuhakálló, 2021. 06. 08. 

 

             Dr. Herczeg Tibor sk. 
               jegyző 
                  címzetes főjegyző 
 



 
H a t á ro z a t i  j a v a s l a t :  

 

 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

/ 2 0 2 1 . ( . . . . . )  h a t á r o z a t a  

a  Szuhakál ló  Községi  Konyha intézményvezetői  beosztásának 
betöltésére irányuló  pályázat  e re d mé n y t e l e n s é g e  mi a t t ,  a  

p á l y á z a t i  e l j á r á s  me g i s mé t l é s é rő l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az 

alábbi határozatot hozom: 

1. A 46/2020. (XII.10.) képviselő-testületi határozattal meghirdetett, a Szuhakállói 

Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat 

eredménytelenségét megállapítom. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban 

Kjt.) 20/B. §  (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/B §-a alapján, 

ismételten nyilvános pályázatot hirdetek, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, 

a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére. 

A munkakör legkorábban a pályázat közzétételétől folyamatosan, de legkorábban 

2021. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30 

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2021. december 15. 

2. A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői feladatait, 2021. január 1-jétől, az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 7.4.1. pontja alapján, a 

helyettesítés rendje szerint, a költségvetési szerv alkalmazásában álló, Vécsey Renáta 

élelmezésvezető látja el. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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A /2021.(…..) határozat mellékléte 

Szuhakálló község Önkormányzata  
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

a Szuhakállói községi Konyha intézményvezetői 

beosztásának betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 órás 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szuhakállói községi Konyha; 3731 Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u.37. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  150 
adagos konyha intézményvezető feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák 
szerinti működtetése, élelmezésvezetői feladatok ellátása. A konyha gazdaságosságának vizsgálata. 
A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A költségvetési szerv 
vezetőjének jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása. 
A Konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves 
költségvetésének végrehajtásáért, és a rendszeres adatszolgáltatásért a Szuhakállói Közös 
Önkormányzati Hivatal felé. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség.

• Közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való dokumentált jártasság, vagy

− élelmezésvezető szakképesítés, vagy

− dietetikus szakképesítés, vagy

• 18. életév betöltése, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

− élelmezésvezetői végzettség,

− közétkeztetésben, vendéglátásban szerzett - legalább 3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázat közzétételétől folyamatosan, de legkorábban 2021. szeptember 1. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30. 
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A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2021. december 15-ig. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid István polgármester nyújt, a 
48/352-081-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

− Postai úton: a pályázatnak Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-
testületének  történő megküldésével (3731 Szuhakálló, Kossuth u.7. )

vagy 

− Személyesen: Dávid István polgármester (3731 Szuhakálló, Kossuth u.7. )

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …..; 
valamint a munkakör megnevezését: Konyha intézményvezető 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.szuhakallo. hu   2021. június... 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázó a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti kinevezés 3 hónap 
próbaidővel történik. 

http://www.szuhakallo/


ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK 

2021. JÚNIUS 11-I DÖNTÉSEIHEZ 

IKT. SZ: SZK/955-2/2021.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

Tárgy: Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átadása az önkormányzat részére. 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor A döntés formája: 
jegyző 

címzetes főjegyző 
határozat 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat 

A Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és a Modern Települések 
Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos megkereséssel fordult az önkormányzathoz, melyben a 
Magyar Falu Program keretein belül, az állami feladatellátáshoz nem szükséges, egyes állami 
tulajdonú ingatlanok (ingatlani hányadok) ingyenes átadásnak lehetőségét ajánlották fel, az 
önkormányzat részére. A tulajdonátruházás célja a kistelepülések fejlődésének elősegítése. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV 
Zrt.) a szándék ismeretében megvizsgálta a közvetlen kezelésében lévő ingatlan- állományt, 
amelynek eredményeképpen az alábbi ingatlanokat találta – előzetesen – potenciálisan alkalmasnak 
a célra. 

Település Hrsz* Cím Megnevezés 
Terület 

(m2) 

MÁ 
tulajdoni 
hányada 

Szuhakálló 025/6 Kivett vasút 1905 1/1 

2021. július 15-ig szükséges írásban nyilatkozni arról, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló 
ingatlanok, ingatlanhányadok tulajdonjogának ingyenes megszerzésének lehetőségével az 
Önkormányzatuk élni kíván-e. 

A tulajdonátruházás lehetősége kizárólag a fenti ingatlanok összességére áll fenn, azaz a 
nyilatkozattal az összes ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását lehet kezdeményezni vagy 
visszautasítani a felajánlást, az egyes ingatlanok tekintetében nyilatkozni nincs lehetőség. 

Az ingatlanok azok mindenkori aktuális természetbeni állapota szerint kerülhetnek átadásra, azaz a 
Magyar Államot, és az MNV Zrt.-t semmilyen rendezési, kiürítési, vagy egyéb kötelezettség nem 
terheli 

A Magyar Falu Programba bevonásra kerülő ingatlanok tulajdonátruházására nem a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4)-(11) bekezdései, valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36.-37. §-ok szerint, hanem egyedi feltételek és rendelkezések mellett 
kerülne sor, mely során a vagyonjuttatás alkalmasabbá válhatna a program célkitűzéseinek 
eléréséhez. 

Amennyiben az önkormányzat közigazgatási területén van, olyan állami tulajdonban lévő ingatlan, 
amely a vagyonjuttatás céljának megfelel, de nem szerepel a felajánlott ingatlanok között, azok 
adatainak megküldésével az MNV Zrt.-nél a tulajdonbaadást lehet kezdeményezni. 

Az alábbi ingatlanok ingyenes átadásának kezdeményezése indokolt a célnak megfelelően:



Ssz. Fekvés Hrsz 
Tulajdoni 

hányad 

Terület        

ha m2 
Cím Megnevezés Megjegyzés 

1 külterület 037/2 1/1 0.2223 kivett anyaggödör 

2 külterület 038/5 1/1 0.5725       rét 

3 külterület 039/7 1/1 0.0263 rét 

4 külterület 039/8 1/1  0.0263 rét 

5 külterület 041/14 1/1  0.0184 rét 

6 külterület 041/30 1/1 0.1408 rét 

7 külterület 042 1/1 11.3460 kivett töltés, kivett anyaggödör 

8 külterület 054 1/1  1.4219 kivett Holt-Sajó 

9 külterület 055/1 1/1   1.5699 erdő közösségi mintatér 

10 külterület 057 1/1 1.6406 kivett töltés, kivett anyaggödör 

11 külterület 078 1/1 0.4558 kivett meddőhányó 

12 külterület 084/1 1/1  1.7269 erdő 

13 külterület 089/2 1/1 0.0547 szántó 

14 külterület 089/8 1/1 0.3775 legelő 

15 külterület 090/10 1/1 0.0746 szántó 

16 külterület 090/20 1/1  0.1712 szántó 

17 zártkert 651 1/1 0.0682 szőlő 

18 zártkert 652 1/1 0.0577 szőlő 

19 zártkert 671 1/1 0.1275 szlő 

20 zártkert 706 1/1 0.1247 kert, szőlő 

21 zártkert 713/2 1/1 0.0697 legelő 

22 zártkert 794 1/1  0.0207 legelő 

23 belterület 231/17 1/1  0.2847 kivett üzemi terület 

24 belterület 231/18 1/1  0.2523 kivett út 

25 belterület 496/7 1/1  0.2971 kivett üzemi terület 

26 külterület 04 1/1 0.1586 kivett anyaggödör 

27 külterület 025/2 1/1  0.0677 kivett anyaggödör 

28 külterület 025/3 1/1 0.4804 kivett vasút 

29 külterület 025/4 1/1 9.0106 kivett vasút 

30 külterület 025/5 1/1  0.5354 kivett vasút 



31 külterület 025/6 1/1 0.1905 kivett vasút 

32 külterület 025/7 1/1 0.1889 kivett vasút 

33 külterület 026 1/1 0.4948 kivett közforgalmi vasút 

34 külterület 032 1/1 0.0506 kivett töltés 

35 külterület 033/2 1/1 1.0219 kivett anyaggödör 

36 külterület 034/12 1/1 0.0336 rét 

37 külterület 034/11 1/1 0.0261 rét 

38 belterület 143 1/1 0.0419 kivett közterület 

39 belterület 144 1/1   0.0868 kivett közforglami vasút 

40 belterület 145 1/1 0.0975 kivett közforgalmi vasút 

41 

belterület 231/2 1/1 0.0689 

3731 

SZUHAKÁLLÓ, 

Állomás út 44. kivett lakóház, udvar 

42 belterület 231/6 1/1   0.7745 kivett út 

43 belterület 231/12 1/1 2.2064 kivett vasút 

44 belterület 231/13 1/1 0.0840 kivett beépítetlen terület 

45 belterület 231/14 1/1 0.0864 kivett beépítetlen terület 

46 belterület 231/15 1/1  0.7684 kivett beépítetlen terület 

47 
zártkert 653 14/30 0.0121 szőlő 

tulajdonostárs: Szuhakálló község 

Önkormányzata 

48 zártkert 654 14/30 0.0111 szőlő 

tulajdonostárs: Szuhakálló község 

Önkormányzata 

49 
zártkert 655 14/30  0.0122 szőlő 

tulajdonostárs: Szuhakálló község 

Önkormányzata 

50 zártkert 752 2/4 0.1186 kert 

tulajdonostárs: Szuhakálló község 

Önkormányzata 

51 
zártkert 756 2/4 0.1602 szántó 

tulajdonostárs: Szuhakálló község 

Önkormányzata 

Szuhakálló, 2021.06.02. 

    Dr. Herczeg Tibor sk. 
     jegyző 

      címzetes főjegyző 



Határozati javaslat: 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

/ 2 0 2 1 . ( V I … . )  h a t á ro z a t a  

á l lami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes 

átvételéről  

Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az

alábbi határozatot hozom: 

1. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a

továbbiakban: MNV Zrt.) kezdeményezését megismerve, mely alapján a Magyar Falu

Program keretein belül, az állami feladatellátáshoz nem szükséges, egyes állami

tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának önkormányzat általi, ingyenes megszerzésére

nyílik lehetőség, - a képviselő-testülettel egyeztetve - az alábbi állami tulajdonú

ingatlanok Szuhakálló község Önkormányzata általi ingyenes megszerzését

támogatom:

Település Hrsz* Megnevezés 
Terület 

(m2) 

MÁ 
tulajdoni 
hányada 

Szuhakálló 025/6 Kivett vasút 1905 1/1 

2. Az MNV Zrt. által felajánlott, az 1. pont szerinti felsorolásban nem szereplő, a

határozat 1. melléklete szerinti, a vagyonjuttatás céljának megfelelő, állami tulajdonú

ingatlanok tulajdonjogának Szuhakálló község Önkormányzata részére történő

ingyenes átadását kezdeményezem, a képviselő-testülettel egyeztetve

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 



Ssz. Település Fekvés Hrsz 
Tulajdoni 

hányad 
Terület 
ha m2 

Cím Megnevezés Megjegyzés 

1 Szuhakálló külterület 037/2 1/1 0.2223 kivett anyaggödör 

2 Szuhakálló külterület 038/5 1/1 0.5725 rét 

3 Szuhakálló külterület 039/7 1/1 0.0263 rét 

4 Szuhakálló külterület 039/8 1/1  0.0263 rét 

5 Szuhakálló külterület 041/14 1/1  0.0184 rét 

6 Szuhakálló külterület 041/30 1/1 0.1408 rét 

7 Szuhakálló külterület 042 1/1 11.3460 kivett töltés, kivett anyaggödör 

8 Szuhakálló külterület 054 1/1  1.4219 kivett Holt-Sajó 

9 Szuhakálló külterület 055/1 1/1   1.5699 erdő közösségi mintatér 

10 Szuhakálló külterület 057 1/1 1.6406 kivett töltés, kivett anyaggödör 

11 Szuhakálló külterület 078 1/1 0.4558 kivett meddőhányó 

12 Szuhakálló külterület 084/1 1/1    1.7269 erdő 

13 Szuhakálló külterület 089/2 1/1 0.0547 szántó 

14 Szuhakálló külterület 089/8 1/1 0.3775 legelő 

15 Szuhakálló külterület 090/10 1/1 0.0746 szántó 

16 Szuhakálló külterület 090/20 1/1  0.1712 szántó 

17 Szuhakálló zártkert 651 1/1 0.0682 szőlő 

18 Szuhakálló zártkert 652 1/1 0.0577 szőlő 

19 Szuhakálló zártkert 671 1/1 0.1275 szlő 

20 Szuhakálló zártkert 706 1/1 0.1247 kert, szőlő 

21 Szuhakálló zártkert 713/2 1/1 0.0697 legelő 

22 Szuhakálló zártkert 794 1/1  0.0207 legelő 

23 Szuhakálló belterület 231/17 1/1  0.2847 kivett üzemi terület 

24 Szuhakálló belterület 231/18 1/1  0.2523 kivett út 

25 Szuhakálló belterület 496/7 1/1  0.2971 kivett üzemi terület 

26 Szuhakálló külterület 04 1/1 0.1586 kivett anyaggödör 

27 Szuhakálló külterület 025/2 1/1  0.0677 kivett anyaggödör 

28 Szuhakálló külterület 025/3 1/1 0.4804 kivett vasút 

29 Szuhakálló külterület 025/4 1/1 9.0106 kivett vasút 

A /2021.(…..) határozat mellékléte 



30 Szuhakálló külterület 025/5 1/1  0.5354  kivett vasút  

31 Szuhakálló külterület 025/6 1/1 0.1905  kivett vasút  

32 Szuhakálló külterület 025/7 1/1 0.1889  kivett vasút  

33 Szuhakálló külterület 026 1/1 0.4948  kivett közforgalmi vasút  

34 Szuhakálló külterület 032 1/1 0.0506  kivett töltés  

35 Szuhakálló külterület 033/2 1/1 1.0219  kivett anyaggödör  

36 Szuhakálló külterület 034/12 1/1 0.0336   rét  

37 Szuhakálló külterület 034/11 1/1 0.0261  rét  

38 Szuhakálló belterület 143 1/1 0.0419  kivett közterület  

39 Szuhakálló belterület 144 1/1   0.0868  kivett közforglami vasút  

40 Szuhakálló belterület 145 1/1 0.0975  kivett közforgalmi vasút  

41 
Szuhakálló belterület 231/2 1/1 0.0689 

3731 SZUHAKÁLLÓ, 
Állomás út 44. kivett lakóház, udvar 

 

42 Szuhakálló belterület 231/6 1/1   0.7745  kivett út  

43 Szuhakálló belterület 231/12 1/1 2.2064  kivett vasút  

44 Szuhakálló belterület 231/13 1/1 0.0840  kivett beépítetlen terület  

45 Szuhakálló belterület 231/14 1/1 0.0864   kivett beépítetlen terület  

46 Szuhakálló belterület 231/15 1/1  0.7684   kivett beépítetlen terület  

47 
Szuhakálló zártkert 653 14/30 0.0121  szőlő 

tulajdonostárs: Szuhakálló község 
Önkormányzata 

48 Szuhakálló zártkert 654 14/30 0.0111  szőlő 
tulajdonostárs: Szuhakálló község 
Önkormányzata 

49 
Szuhakálló zártkert 655 14/30  0.0122  szőlő 

tulajdonostárs: Szuhakálló község 
Önkormányzata 

50 Szuhakálló zártkert 752 2/4 0.1186  kert 
tulajdonostárs: Szuhakálló község 
Önkormányzata 

51 
Szuhakálló zártkert 756 2/4 0.1602   szántó 

tulajdonostárs: Szuhakálló község 
Önkormányzata 

 


