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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. július 16-án 17.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester	
						Gurdon Lajos			alpolgármester
Kádi Gábor			képviselő
						
	igazoltan távol van:			Gartner Tamás			képviselő

						Kuti Vilmos			képviselő
 
	meghívott: 				Sümegi Attila 			jegyző 	

					 
												 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 3 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2019. (VII.16.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIREND 

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre történő meghirdetésével kapcsolatos döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre történő meghirdetésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a 048/40 hrsz-ú ingatlan értékbecslése megtörtént, ez alapján meg lehet hirdetni a határozati javaslatban szereplő területeket.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2019.(VII.16.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában, illetve résztulajdonában lévő, Borzavár 048/12,13,15,17,18,19,20,23,27,37,39,40,42,43, 44,46,47,52 hrsz-ú „szántó” művelési ágú – az 52/2019.(V.16.) határozat 1. mellékletében értékesítésre kijelölt – az önkormányzati vagyonnyilvántartásban forgalomképes mezőgazdasági ingatlanokat, nyilvános pályázati eljárás útján, a független értékbecslő által megállapított 706.667 Forint/ha kiinduló vételáron értékesítésre az előterjesztés 2. mellékletében lévő pályázati felhívás szerint meghirdeti.

2./	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az 1/. pont szerinti pályázati felhívás megjelentetésére a helyben szokásos módon. 

3./ A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívás szerinti eljárást lefolytassa, a legkedvezőbb ajánlattevővel vagy ajánlattevőkkel az adásvételi szerződést aláírja, valamint az értékesítéssel összefüggésben minden egyéb szükséges jognyilatkozatot megtegye.


Felelős: 	1./-3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2019. július 17. 
3./ pont esetében: folyamatos


		

Dócziné Belecz Ágnes polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 17 óra 3 perckor berekeszti.


K. m. f.
                





	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 


