JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember
20-án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Szász János polgármester
Czombos Ferenc alpolgármester
Gyöngyösi Péter képviselő
Homoki-Szabó József képviselő
Nagy János képviselő
Rádi Györgyi képviselő
Torma István képviselő
(6 fő képviselő-testületi tag)
Tanácskozási joggal jelen van:
Toldi Zsolt jegyző
Meghívottként jelen van:
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Szász János polgármester
7 óra 30 perckor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselőből
mindenki jelen van, így a polgármesterrel jelen van 7 fő.
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Nagy János és Gyöngyösi Péter képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen) szavazattal elfogadja a 2013. szeptember 20-i testületi ülés
jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett
javaslatot.
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Szász János polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.)

Előterjesztés a Kossuth u. 45. szám alatti ingatlan megvásárlása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7
igen) szavazattal elfogadja a 2013. szeptember 20-i testületi ülés
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend
Előterjesztés a Kossuth u. 45. szám alatti
ingatlan megvásárlása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Szász János polgármester
A szeptember 18-i ülésen döntés született mely szerint a Kossuth u. 45. szám alatti ingatlan
megvásárlásáról csak az épület megtekintése után dönt a képviselő-testület
A képviselő-testület tagjaival átnéztük az épületet a tulajdonos jelenlétében és kértem, hogy a
berendezési tárgyak maradhassanak az épületben.
Az eladók a vételárat 5,5 millió Ft értékben határozták meg. A legvégső ár 5 millió Ft, ennél
alacsonyabb összegre nem engedik le az árat.
Javaslom a képviselő-testület tagjainak, hogy az ingatlan vételárát a berendezési tárgyaival
együtt 5 millió Ft értékben határozzák meg.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen)
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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175/2013. (IX. 20.) ÖKT. határozat
Kossuth 45. szám alatti ingatlan
megvásárlása
H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász
János polgármester - a Petőfiszállás, Kossuth Lajos 45. szám alatti ingatlan
vásárlásáról szóló – előterjesztését és úgy dönt, hogy a fenti címen szereplő,
petőfiszállási 59. hrsz-ú 1733 m2 nagyságú, lakóház, gazdasági épület
megnevezésű ingatlant a leltárban szereplő berendezési tárgyaival együtt
megvásárolja 5.000.000,- Ft (Ötmillió forint) vételárért
•

Tajti Ferenc Pálmonostora, Petőfi u. 93. (tulajdoni hányad: ½)

•

Tajti Jenő Petőfiszállás, Dózsa Gy. u. 5. (tulajdoni hányad: ½)

szám alatti lakosoktól.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti adás-vételi szerződés
aláírására.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a
következő rendelet-módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős:

Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos
Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület
rendkívüli ülését 8 órakor bezárom.

K.m.f.

Szász János Attila

Toldi Zsolt
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polgármester

jegyző

Nagy János

Gyöngyösi Péter

jegyzőkönyv-hitelesítők

