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iszaeszlár Község Képviselő-testülete
2017. január 3-én (kedden)
1 7:30 őrátőI- tartaádő ülésére.

Helye: Közsé gháza nagyterme

Napirend:

Előadó:

1.) Döntés ingatlan vásárlásról

Tiszaeszlátr, 20 I 6. december 28.

Nagy Tibor

6"*

/§

'9-,-

Tiszaeszlár Község Képviselő-testületének2017 .januar 3-ántartott ülésének
a.) Tárgysorozata

b.) Jegyzőkönyve

c,)Határozatai: I.
d.) Rendelete: -

6-Il20I7.

rÁncysoRo zAT
Pol gármesteri me gnyitó, tárgysorozati pont me gállapít ásár a j av aslat

1) Ingatlan felajánlásáról döntés

Tiszaeszlétt, 20 I7 . január

3 .

Nagy Tibor
Polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaeszlátr Község Képviselő-testülete
Jelen

vannak:

2017 . jartuar 3.-rán tartott ülésén

Nagy Tibor polgármester
Aleksza Pál
Csanyi Zsolt
Farkas Ferenc
Kunkli Miklósné
Meleg Bamabás
Rácz Tibor képviselők

Megielent továbbá: Badicsné Kormos Evajegyző
nyw ezető : D ér Lászlőné

Je gyzőkö

Nugy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy 6
képviselőből 6 képviselő megjelent, így az ülés hatérozatképes,azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok meg!árgyalásána, melyet a képviselő

- testület 7

ígen egyhangú szavazattal elfogadott,

Tárey: (1.tsp.) Ingatlan felaiánlásáról döntés
Ismételten ingatlan felajanlás érkezett a képviselő - testülethez. A Tiszaeszlár, Rákóczi
Ferenc utca 29. szám alatt találhatő ingatlant ajánlották fel megvásárlásra 300.000.- Ft.
vételárért.

Van

-

e kérdés,hozzászőlás?

Megkérem a

megvásárlásaról.

képviselő testület

tagtrait, kézfelemeléssel szavazzanak

Megállapítom, hogy Tiszaeszlár Községi Önkormányzat

Képviselő

az

ingatlan

testülete az

előterjesztést megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazafral az alábbihatározatothorta;

Tiszaeszlár Község Önkormányzat képviselő - testülete lt20l7.(I.3.) Kt. határozata

A Képviselő - testület:
- Elhatarozza, hogy a Virág József (szül.: Nyíregyháza, 1998. 12. 09. an.: Deák
Virgília) 4400 Nyíregyháza, Kopogó utca22. szám alatti lakos 1/1 arányí tulajdonát
képező tiszaeszlári 376 lusz-ű. a valóságban Tiszaeszlar, Rákóczi Ferenc utca 29.
szám alatt találhatő kivett lakőbéa, udvar megnevezé sű 4147 m2 területű belterületi
ingatlant megvásáro§a a tulajdonostól 300.000. - Ft. azaz háromszéa - ezeí forint
"

-

vételérért.
Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan megvásárlásáútoz sztikséges intézkedések
megtételére

Van

A
po

-

e még valakinek kérdése?

napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés,hozzászőlás nem hangzott el, Nagy Tibor
gárme ster me gállapítj a, ho gy mindvé gi g határ ozatképe s vo lt, azt b ezáq a.
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