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1) Ingatlan vásárlásáról,

Tiszaeszlár, 2016. augusztus

aj

ándéko zásről döntés
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JEGYZŐXÖNYV
KészÜlt: Tiszaeszlár Község Képviselő-testülete 2016. augusáus 2l-éntartottülésén.

Jelen vannak:

Nagy Tibor polgármester
Aleksza Pál
Csányi Zsolt
Farkas Ferenc
kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők

Megielent továbbá: Badicsné Kormos Eva jegyző
Jegyzőkön yvv ezető : D ét Lászlőné
NagY Tibor Polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja,
hogy 6
képviselőből 6 képviselő megj elent, így az ülés hatfu ozatképes, artmegnyitj a.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megíárgyalására, melyet
a képviselő
- testület 7 igen egyhangú szavazaílal elfogadott.

Előadó: Nagy Tibor polgármester
Nagv Tibor polgármester:
Mint az mindenki szátmfua ismeretes nagyon sok megiiresedett ingatlan van atelepülésen.
Az
ÖnkormánYzat, illetve a Képviselő - testület célja az,hogy az i.ires házakbane
bűnöző, nem
kívánatos egYének kÖltÖzzenek be. A község fejlődésének szempontjából jelentősége
van
annak, hogY a lakosság nYugodt életet tudjon élni, a tisztességesen dolgozni
akarók
nYugalomban tudják nevelni gyermekeiket. Célunk, hogy a település
fejlődjön. A régi,
lakatlan éPÜletek áIlaga folyamatosan romlik, a településképezáttal
folyamatosan változik
sajnos negatív irrányban.

A

Fogarasi utca 8. szám alatti ingatlan Németi Istvan és felesége tulajdonában
van LÁ - Vz
aránYban, A lakáson 149.377.- Ft végrehajtási jog van bejegy
ezve, amelyen felül a tulajdonos
200.000.- Ft. vételárértszeretné eladni az önkorm ányzat szétmára.

AmennYiben kérdés,hozzászŐ!ás nincs, megkérem Tisztelt
kézfelemelésselszava zzon az ingatlan

me

gvásárlásáról.

2

Képviselő

testiiletet,

Megállapítom, hogy
határozatothozta:

a Képviselő -

testület

Tiszaeszlár Község Önkormányzat
kt.határozataz

7 igen

egyhangú szavazattal

Képviselő testülete

a

következő

1512016. (VIU.11.)

A Képviselő - testület:

-

elhattírozza, hogy a Németi István (sz.: Sajószentpéter 1976. ]0. 05. an.: Bencs
Erzsébet)

,

3773 Sajólászlófalva, Hunyadi Jónos utca 8. szám alatti

,

ás Németi

-

Istvánné sz.: VirágNikoletta (sz: Miskolc, ]982. ]1.07. an.: NyíriJulianna), 3773

Hunyadi János utca B. szám alatti lakosok %

Sajólászlófalva,

tulajdonát képező tiszaeszlúfi 434

-%

hrsz-ú, a valóságban

arányú

Tisx,aes7ldr,

u 8. szám alatt találhatő kivett lakőhán, udvar megnevezésű, 1614 m2
terülehí belterületi ingatlant megvásárolja 200.000 .- Ft._ ért az eladóktól,

Fogarassí

továbbá 149.377.- Ft. és járulékai erejéig Tolnai Katalin nyíregyhazi végrehajtó

-

felé a 328. V. l884l20l3l9. számú végrehajtó határozat alapjan.

Felhatalmazza a polgarmestert az ingatlan megvásarlásélhozsziikséges intézkedések
megtételére.

A

Kölcsey u. 20. szám alatti ingatlan Nagy Gyulané tulajdonában van

lll

arárryban.

A

tulajdonos 1.270.000.- Ft. vételarértszeretné eladni az önkorményzat száméxa, költözés miatt.
Ahaz a falu központjábantalálhatő, felújítására nincs sziikség. Per-és tehermentes.

Ezzel kap c so l atban van- e kérdés, hozzászőIás?
Amennyiben nincs, megkérem képviselő társaimat, hogy kézfelemeléssel szavazztlttk.

Megállapítom, hogy
hatátozatothoúa:

a Képviselő -

testtilet

Tiszaeszlár Község Önkormányzat
IKt.határozataz

?

igen egyhangú szavazattal a következő

Képviselő

testülete

t6t2Ot6.(YIII.11.)

A Képviselő - testület:

-

ell'ntározza, hogy a Nagy Gyuláné sz.: KristonGyöngli lrén (sz; Kemecse, 1959.
05. ]4. an.: Tóth Borbála), 4400. Nyíreglháza, Tulipán u.7, szám alatti lakos I/I

arányú tulajdonát képező tiszaeszlári 282 hrsz-ú, a valóságban
Tiszaeszlúr, Kölcsey u. 20. szdm alatt található kivett lakőház, udvar
megnevezésÚ, 556 m2 területű belterületi ingatlant megvásárolja 1.270.000 .- Ft._
ért.

-

Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan megvásarlásáútoz szi,ikséges intézkedések
megtételére.

Két család keresett fel azzal a szandékkal, hogy ajandékozás címénaz önkormányzat
tulajdonába szeretné bocsátani elhunyt hozzátartozőik hazát. Az egyik az Arpaa utca 12.
szám, a másik a Munkácsi utca 9. szétm alatt található. Mindkét ingatlan per- teher, és
igénymentes. Javaslom az említett ingatlanok qándékozás címéntörténő elfogadását.

Kérem a tisáelt Képviselő

-

testületet, hogy szavazztltlk az íngatlanok elfogadásáról.
egyetért, kérem, kézfelemeléssel j elezzen.

Megállapítom, hogy
határozatokathozta:

a Képviselő -

testület 7 igen egyhangú szavazaílal

Tiszaeszlár Község Önkormányzat
kt.határozataz

Képviselő testülete

a

Aki

következő

171201,6. (VIII.I1.)

A Képviselő - testület:

-

elhatározza, hogy

a

Jáger János (sz,:Tiszalök, ]964. 08. 13. an,: Soós Erzsébet),

25]0. Dorog, Schmidt Sándor lakotelep 9. 4/2. szám alatti, és Ze|enkaJánosnó sz.:
Jáger Erzsébet (sz:Tiszalöh 1967. 04. 09. an,: Soós Erzsébet),4450. Tiszatöh Kossuth

Lajos utca 54-58. 2. emelet ]]. szám alatti lakosok óltalfetaiánlott 1/8 _

tulajdonát képező tiszaeszlúri 278

hrsz-ú, a valóságban

t/8 arányú
Tis1aeszlúr,

ArPdd utca 12. szdm alatt taláIhatő kivett lakőház,udvar megnevezésű, 1482 rt}
területű beltertileti ingatlant elfogadja a tulajdonosoktól.

-

Felhatalmazza

a

polgármestert az

megtételére.

4

ajándékozáshoz szükséges intézkedések

A Képviselő - testület:

-

elhatározza, hogy

a

Gyöngyösi

Károly Gáborné ln.; Vajda llona

29. an.: Koncsol llona), 2534 Tát, Gesztenye Fasor

ln.: Vajda Piroska

(sz:Tiszaeszlár,

]]

. szám

(sz,:,

I95L

03,

alatti, Kiss Józsefné

1955.06.29. an.: Koncsol

llona),4440

Tiszavasvári, Akóc utca I/b., ás Vajda Imre (sz,Nyíreglháza, 1959. 02. 02, an.:

Koncsol llona), 4464 Tiszaeszlár, Pozsonyi utca 48 szám alatti lakosok által
felajánlott 3/15 -3/15 *

3/I5 arányú tulajdonát képező tiszaeszltíri 698 hrsz-ú,

a valóságban Tiszaeszldr, Munkúcsy Mihúly utca 9. szdm alatt tatáthatő kivett
lakőház, udvar megnevezésű, 1438 m2 területű belteruleti ingatlant elfogadja a
tulajdonosoktól.

-

Felhatalmazza

a

polgármestert

az

ajándékozáshoz szükséges intézkedések

megtételére.

A

napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés,hozzászőlás nem hangzott el, Nagy Tibor
Polgármester megállapítja, hogy anyíItülés mindvégig határozatképes volt, aú.bezarja.
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