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Készült: sály Közsé9 ÖnkormányzaLának Képviselő-testülete 2015. november
20-án 15,00 órai kezdeLte]_ tartott üIésérő1.

Az ülés helye: Sály Község ÖnkormányzaLának tanácskozó terme.

Je]en vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas Zo\Lán, Vetró Márta képviselők.

Meghívottak: Dr. Fegyveres Balázs allegyző.

Fekete ,Jánosné polgármester: Me§állapítotEa, hogy az ülés határozatképes,
az ülést megnyította.

A jegyzőkönyv elkészitéséért Dr, Molnár Sándor )egyző megbízásából Dr.
Fegyveres Bafázs aI)egyző a felelős.

Jegyzőkönyvhitelesítőknek: Emődi Sándor alpoJ-gármestert és Farkas Zo]-tán
képviselőt kérte fe]-.

Fekete Jánosné po]_gármester: ismertette a megtárgyalásra kerülő javasolt
napirendet.

JAVASOLTNAPIREND

1.) Sály, Toldi u. 8. sz. alattí ingatan véte}e

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester.

FekeLe .fánosné pofgármester: kérte a képvise]-ő-testüIetet, hogy fogadják
ef a napirendi javaslatot, 1egyzőkönyvvezeLő, jegyzőkönyvhitelesítők
személyére tett javaslatot.

A képvise]_ő-testület egyhangúlag elfogadta a
napirendet, valamint a )egyzőkönyvvezetó és
j egyzőkönyvhitelesítők személyére tett
j avaslatot .



Elfogadásra került napirendi pontok:

1.) Sály, Toldi u. 8. sz. alatti ingatan vétele

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester.

Napirend tárgyalása

1 . ) Sály, Toldi u. 8 . sz . a]-attí ingatan vét,e]_e

Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a képviselő-testülette1 a Sály,
Tofdi u. 8. sz a]-atti íngatlan vételével kapcsolat,osan kapott aján]-atot.

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazaEEal, 0 tartózkodással úgy
határozoLL, hogy a felajánlott Toldi u. 8. sz. a]-atti ingatlant
megvásárolj a:

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

293/2OL5. (XI.20. ) számú határozata

Tárgy: Sály-i t293. hrsz-ú, Sály, Toldi Miklós utca B. sz.
alatti ingatlan vétele.

A képviselő-testü]_et a polgármester előterjesztésében
megtárgyalt,a a Sály-i, be]_terü]_et,en f ekvő, 7293 . hrsz.
a]_atti ingatlan felajánlását adás-vét,el címén az önkormányzat
részére.

A képviselő-testület, 4 igen szavazaLEal, O nem szavazaEEal, O

tartózkodássa1 űgy határozott, hogy a felaján]_ott Sály-i
1293. hrsz*ú, beJ-területi ingatlant, Iakőház udvarra]_ mely
a természeLben: Sály, To]-di Miklós utca 8. sz. afatt
található, - Lérmértéke: 363 m2 - megvásárolja 200.ooo Ft-
ért, azaz KetLőszázezer forintért,.

Az ingatlan tulajdonosainak biztosítaní kel1 az ingat,lan per-
teher- és igénymentességét.

Lakóház vételára: 150.000r-Et, udvar, telek ára: 50.0OOr-Ft,
összesen: 2O0.000- Ft, azaz líetl'őszázezer forint.

A képvise]_ő-testü]_et megbízza a polgármestert,, hogy az adás-
véte1 tárgyában járjon €f, az adás-vétefi szerződ,ést irja
alá.

A szerződéskötésével kapcsolat,os költségek az önkormányzatot
terhelik.



Felefős:

Határidő:

Fekete .Tánosné polgármester.

azonna] és folyamaEos.

Mive1 más bejelenteni való nem
berekesztette.

volt, a polgármester az ülést 15,50 órakor

Dr. Mo]-nár Sándor
1egyző megbizásábó1:

C,t.,!,*LeDr. Feqilveres Balázs
aljeqyző

K.m. f .

b*t*
Farkas Zo]_tán

j egyző könyvhite le s itők
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Emoda sandor
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JELENLETr Iv

Sály Községi ÖnkormányzaL Képvíselő-testülete
2OL5. november 20. napján 15,00 órai kezdette1 megtartott

rendkívüli üléséről:

l, / Fekete,Jánosné polgármester:

. 2. / Emődi Sándor alpolgármester:

3./ Farkas István képviseló:

,4./ Farkas ZoLLán képviselő:

5. / Hocza Jozsel KepVISeIo

6./ Szabó Valéría képvíselő:

1 . / YeLró Márta képviselő:
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