Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. augusztus 15-én, hétfőn
10,00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda
(2314 Halásztelek, Posta köz 1.)

Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Stefanik Zsolt alpolgármester, Bagaméry
Ábelné Hatvany Viktória, Erdődi Sándorné, Györök Zsolt Zoltánné, Soltész Zoltánné, Végváriné
Nyíri Lídia képviselők
Megjelent meghívottak: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Szentgyörgyi József köszönti a megjelenteket, megnyitja a rendkívüli testületi ülést. Megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes. Hanfeldt István é Szabó Tibor kimentését kérte. Megkérdezi, ki jelentkezik jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Megállapítja, hogy Erdődi Sándorné és Györök Zsolt Zoltánné jelentkezik. Kéri a testület tagjait, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítők
személyéről, majd megállapítja, hogy a testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvhitelesítőket. A rendkívüli ülés napirendjei megegyeznek a meghívóban jelzettekkel, melyhez
kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja azt.
NAPIRENDEK
1. A 82/2016. (VI.22.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása (Az önkormányzati tulajdonú 2314 Halásztelek, Posta köz 5/A szám alatti - húsbolt eladása) (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
2. Ingatlancsere jóváhagyása (Ingatlancsere a Halásztelek, hrsz.:2202 alatti ingatlan gát felőli 3,00 méter széles része és a Dunasor utca (2249) a hrsz.:2202 alatti ingatlan felé eső, beszögelő területe vonatkozásában) (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Zárt ülés
Javaslat kitüntető cím adományozására (Díszpolgár, Halásztelekért Érdemérem)(szóbeli)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület elfogadta a napirendeket.
Napirend 1. pontja:
A 82/2016. (VI.22.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása (Az önkormányzati tulajdonú -2314 Halásztelek, Posta köz 5/A szám alatti - húsbolt eladása)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a bizottság javasolja a 82/2016.(VI.22.) számú határozat módosítását, mely szerint javasolja a Posta köz 5/A. hrsz.: 925/1 alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
nyílt licites eljárásban, legalább 10 600 000,- Ft-ért történő értékesítését.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd név szerinti szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában levő Posta köz 5/A. hrsz.: 925/1 alatt működő húsboltot legalább 10.600.000,- Ft eladási értéken, nyílt licites eljárásban értékesíti. (Húsbolt esetében plusz berendezési értéken).
88/2016.(VIII.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában levő Posta köz 5/A. hrsz.: 925/1 alatt működő húsboltot legalább 10.600.000,- Ft eladási értéken, nyílt licites eljárásban értékesíti. (Húsbolt esetében plusz berendezési értéken).
Határidő:
Felelős:

azonnal
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Szavazásra jogosultak:

7 fő

SZENTGYÖRGYI JÓZSEF
STEFANIK ZSOLT
BAGAMÉRY ÁBELNÉ
HATVANY VIKTÓRIA
ERDŐDI SÁNDORNÉ
GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ
SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ
VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA
Szavazás eredménye:

7 igen
0 nem
0 tartózkodás

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület elfogadta a határozatot.

Napirend 2. pontja:
Ingatlancsere jóváhagyása (Ingatlancsere a Halásztelek, hrsz.:2202 alatti ingatlan gát felőli
3,00 méter széles része és a Dunasor utca (2249) a hrsz.:2202 alatti ingatlan felé eső, beszögelő területe vonatkozásában)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a kérelem elfogadását,
az ingatlancseréről szóló szerződést megkötését.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd név szerinti szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvben helyt ad Dr.
Závodszky Zoltán Géza (1015 Budapest, Csalogány u. 40.V.1) kérelmének a jelen határozat mellékletét képező vázrajz szerinti ingatlancserével kapcsolatban. Felkéri a Polgármestert, hogy a
vonatkozó, szükséges intézkedéseket tegye meg és a tárggyal kapcsolatos csereszerződést kösse
meg.
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89/2016.(VIII.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező, Halásztelek belterület, 2249 hrsz. alatti, közút besorolású ingatlanából 189 m2 ingatlanrész cseréjéhez a Halásztelek belterület, 2202 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból (tulajdonos: Dr. Závodszky Zoltán Géza 1015 Budapest, Csalogány u. 40.V.1.) 289 m2
területű ingatlanrészre – a jelen határozat mellékletét képező vázrajz szerint – a 368 eFt értékkülönbözet megfizetése mellett.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a tárggyal kapcsolatos csereszerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:

7 fő

SZENTGYÖRGYI JÓZSEF
STEFANIK ZSOLT
BAGAMÉRY ÁBELNÉ
HATVANY VIKTÓRIA
ERDŐDI SÁNDORNÉ
GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ
SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ
VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA
Szavazás eredménye:

7 igen
0 nem
0 tartózkodás

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület elfogadta a határozatot. Zárt ülést rendel
el.

Jegyzőkönyv hiteléül:
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