Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2019.
május 7-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i
– nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
Bulyáki Zoltán,
Dr. Ficsor Mihályné,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt,
Tóth Áron,
Veres Zoltán települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István, jegyző
Murguly Lajosné, pénzügyi iroda vezetője,

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Mészáros Gábor alpolgármester és
Paragh Lajos települési képviselő
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és a
megjelent vendégeket, majd megállapította a jelenléti ív alapján az ülés
határozatképességét, mivel a képviselő-testület 9 tagja közül mind a 9 tag
jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Mészáros Gábor alpolgármestert
és Paragh Lajos települési képviselőt, majd szavazást rendelt el, s
kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
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Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
75 / 2019.(V.7.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2019. május 7-ei – rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Mészáros
Gábor alpolgármestert és Paragh Lajos települési képviselőt választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót, és az előterjesztést, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT a nagyecsedi 291 hrsz-ú ingatlan adásvételére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirendre vonatkozóan,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
76 / 2019.(V.7.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT a nagyecsedi 291 hrsz-ú ingatlan adásvételére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT a nagyecsedi 291 hrsz-ú ingatlan adásvételére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy a testület előtt ismert az
adásvétel előzménye. Korábban döntöttek arról, hogy 3 milliós
keretösszeget biztosítanak a Rákóczi u. 43. és 41. sz. alatti ingatlan
megvásárlására. A Rákóczi u. 43. szám alatti ingatlanra vonatkozó
adásvételi szerződést április 10-i ülésén hagyta jóvá a képviselő-testület.
Mostanra sikerült tehermentesíteni a Rákóczi u. 41. sz. alatti ingatlant is,
melyre az ingatlanszakértő becslését is figyelembe véve 1 millió forint
összegben állapodtak meg. Így a korábban meghatározott keretösszeget
el sem érik.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a szerződés megkötését.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
77 / 2019.(V.7.) KT.
határozata
A nagyecsedi 291 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján
történő megszerzéséről
A Képviselő-testület
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Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és egyetért azzal, hogy a
nagyecsedi 291 hrsz-ú, természetben Nagyecsed, Rákóczi u. 41. sz. alatti
654 m2 alapterületű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, tehermentes
ingatlan
tulajdonjogát
adásvétel
útján
1.000.000.-Ft
vételáron
megszerezze.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi
tulajdonossal az Önkormányzat nevében aláírja.

szerződést

a

Végrehajtási határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Miután más hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a
jelenlévőknek a részvételt, s az ülést bezárta.
K.m.f.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

Mészáros Gábor
alpolgármester
jkh.

Paragh Lajos
települési képviselő
jkh.
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