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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. április 23- i nyílt ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:

34/2013. (IV.23.) számú határozatot a 155/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
jegyzőkönyve
Készült:

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.
április 23-án 1845 órakor megtartott nyílt testületi ülésén.

Ülés helye:
Jelen vannak:

Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony
Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester,
Róka András, Dankovics Norbert, Rozmán János Szabolcs képviselők (5 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző
Horváth Ádám polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy az öttagú testületből négy megválasztott képviselő és a polgármester
jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Javaslatára a testület a nyílt ülés
napirendjét egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta:
Napirend:
1./

Ingatlan megvásárlása az önkormányzat részére
Ea.: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: Az utóbbi időben elég sok ingatlant sikerült értékesítenünk. Van viszont egy
olyan ingatlan is, amit jó lenne megvásárolni. Ez a terület a 155/3-as hrsz-ú terület. Ennek a
területnek hat tulajdonosa van, ezért hosszadalmas lesz egy kicsit majd a dolog, de
mindenképpen javaslom, hogy ha részletenként is de teljes egészében vásároljuk meg az
ingatlant. A kifizetendő összeget javaslom 254.475,- Ft-ban meghatározni, mivel a hat
tulajdonosból öttel már sikerült megállapodnom, a hatodik tulajdonos pedig nemrég halt meg
Svédországban, ott még nem tudjuk mi lesz a végkifejlet, de már jeleztük a Svéd
nagykövetségen, hogy a hagyatéki eljárás során ezt az ingatlant vegyék figyelembe és
amennyiben lesz örökös, akkor remélem tőlük is meg tudjuk vásárolni a részüket. . Javaslom
a terület megvásárlását az elhangzottak alapján.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (5 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
34/2013. (IV.15.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a dozmati
155/3-as hrsz-ú ingatlant
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolítása során az
önkormányzat képviseletében eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1900 órakor
bezárta.
kelt, mint első oldalon

Lakics Monika
jegyző

Horváth Ádám
polgármester
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