
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

 

Szám: 317-12/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 23-
án 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

                        8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

 

Jelen vannak:

a.)

Képviselőtestület tagjai:

 

                        Marton László                                     polgármester   

                        Bujdos Péter                                       alpolgármester

                        Bolla Barnabás                                  települési képviselő

                        Cziglerné Siket Gabriella                   települési képviselő                             

Szabó László                                       települési képviselő

b.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

c.)

Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyv-vezető

d.)

Távolmaradását jelezte

 Nemes Árpádné                                   települési képviselő

Sebestyén Géza                                   települési képviselő

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

 



Marton  László  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselőtestület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri,  hogy aki a napirendi ponttal egyetért,
kézfenntartással jelezze.

 Somlóvásárhely Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
 

NAPIRENDEK:

1./ Állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adása

Előadó: Marton László polgármester

                              

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adása

Marton  László  polgármester:  Tájékoztatja a  képviselőtestületet,  hogy  a  Magyar  Nemzeti
Vagyonkezelő  Zrt.  felhívta  a  figyelmet,  egyes  állami  tulajdonú ingatlanok  ingyenes  tulajdonba
adására. Somlóvásárhelyen van egy ingatlan amelyet átadna az állam az Önkormányzatnak. Úgy
gondolja, hogy ezt érdemes lenne kérni.

(Az MNV Zrt. levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –
egyhangúlag  –  az  állami  ingatlanok ingyenes  tulajdonba adásáról  az  alábbi  határozatot
hozta.

 

63/2013.(VIII.23.) Kt. sz. határozat

1. Somlóvásárhely  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,
hogy az  egyes  állami  és  önkormányzati  ingatlanok  ingyenes
tulajdonba  adásáról,  valamint  a  hitelszerződésből  eredő
kötelezettségeiknek  eleget  tenni  nem  tudó  természetes
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX.
törvény  módosításáról szóló  2013.  évi  CXVIII.  törvény  1.
számú  melléklete  szerinti  Somlóvásárhely  közigazgatási
területén  fekvő  241.  hrsz-ú  állami  tulajdonú  ingatlant
tulajdonába kívánja venni.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződés
megkötésére.

Felelős: Marton László polgármester
Határidő: folyamatos



Több kérdés,  hozzászólás  nem volt,  a  polgármester  a  képviselőtestület  nyílt  ülést  16.15 órakor
bezárta.

 

kmf.

 

 

 

 

                        Marton László                                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                               jegyző


