JEGYZŐKÖNYV
KÓszült: Tiszaeszlár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete2ll9.június 11-én tartott
rendkívüli üléséről.

Az

ülé s helve : Községháza tár gy alőteríne.

Jelen vannak: Nagy Tibor polgármester,
Aleksza Pál,

Kunkli Miklósné,
Meleg Bamabás,

Rácz Tibor képviselőtestiileti tagok.
Tanácskozási j o ggal megj elent:
Molnár Tímea köáisztviselő
Dr. Varga Pál jegyző.

Nagy Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtesttilet
határozatképes, mivel a7 {o testiileti tagból 5 lo azülésen megjelent.
Az ülést megnyitja.
Javasolj a,

hogy

a

Képviselőtesti,ilet tár gy alja meg

,,Tiszaeszlár, Petőfi u. ] l. szám alatti ingatlan értékesítése"és
,,A 9/20l9,(I/. 9.) határozat kijavítása"
tár gyű

napirendi pontokat.

Más javaslat nem hangzott el, a Polgármester által javasolt napirendet megtárgyalásra
egyhangúlag elfogadta.

A napirend tárgvalása:
]./ napirendi pont: Tiszaeszlár, Petőfi u. 11. szám alatti íngatlan értékesítése.

Előadó: Nagy Tibor polgármester

A Polgármester szóban

az a|ábbi előterjesztést adja:

A Tiszaeszlár, Petőfi u. 1 1. szám alattibeépített ingatlant az önkorményzat

a korábbi években
értékesítésicéllal vásárolta.
Nagy Virág Tíszaeszlár, Hajnal u. 50la szám alatti lakos az ingatlant önálló otthon teremtése
és végleges letelepedési szándékkal meg kívánja vásárolni. Azingat|anhelyben kialakult
piaci ára 1 .200.000,- Ft. Kéri a Képviselőtestiiletet, hogy járulj onhozzá az ingatlan
értékesítéséhez.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés,hozzászőlás nem hangzott
.l.

el.

18Képviselőtesttilet 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatothozta:

TISZAESZLÁn rÖzsÉcI ÖNxonnnÁNYZAT

rnpvrsnr,ŐrBsrÜLETÉNEK
1ll2019.(YI. 11.)

határozata
a tiszaeszlári 832 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Képviselőtestület

A

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, Tiszaeszlár Községi
Önkormányzat (4464-Tiszaeszlár, Rákóczi u. 91. képviselője: Nagy Tibór

polgármestel adőszáma: 15732431-2-15 statisztikai számjele: 15732437-84ll323-15) eladja Nagy Virág (sz.: Budapest IX, 1994. VI. 18. an.: Rajkai
Gyöng,l) 4464 Tiszaeszlár, Hajnal u. 50/A. szám alatti lakosnak , p
tiszaeszlári 832. hrsz-ú 1557 m2 nagyságú kivett lakőház művelési ágú
belterületi ingatlant, mely természetben 4464 Tiszaeszlár, Petőíi S. u. 11.
szám alatt fekszik, 1.200.000,- Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint
vételárért.

Felhatalmazza
aláírására.

2./ napirendi

a

pont: A9l2019.N.

Nagy Tibor polgármestert az adásvételi szerződés

9.) határozat

kijavítása

Előadó: Nagy Tibor polgármester

A Polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
A Képviselőtestiilet a2019. május 9-i ülésen döntött a,Tiszaeszlár, Petőfi u. l8. (850. hrsz-ú)
ingatlan értékesítéséről.
Az ingatlan eladási ára tévesen került rögzítésre, mind az
előterjesztésbe, mind ahatározatba, mivel a vevő felújításimunka befejezését100.000,- Ft
vételár elengedéséértátvállalta. Kéri a Képviselőtestiiletet, hogy a vételár kijavitásához
járuljon hozzá. A helyes vételár: 1.500.000,- Ft.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés,hozzászőlás

nem hangzott el.

Képviselőtesti,ilet 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatothozta;
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TIszAEszLÁn xözsÉcl öNronnnÁNyzAT

rÉpvrsrr,őrnsrür,nrÉNnx
12l2019.(vl. 11.)

határ ozata
a

9

l2019.(Y. 9.) határozat kij avításáról

Képviselőtestület

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 2019. május 9-én tartott üléséről
készült jegyzőkönyvben
került rögzítésre.

a tiszaeszlári 850. hrsz-ú ingatlan vételára tévesen

A

tiszaeszlári 850. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
szóló 9l2019.(V, 9.')
határozat vételárra vonatkozó rendelkezését 1.500.000,- Ft, azaz egymillióötszázezer forint összegre kijavítja, a határozat más rendelkezéseit
vá|tozatlanul hagyja.

A Polgármester

az ülést bezárta.
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agy Tibor
polgármester
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Dr. Varga Pál
jegyző

