
Nagyvdzsony K<izs6g Onkormdnyzata
8291 Nagyvirzsony, Kinizsi :utca 96.

JEGyZQTKONYV

mely kesztilt Nap5,v6 y l(ozs6g onkorn6nyzat k.6pvisel6-testiilet6nek 201g. okt6ber 03.
napj6,n (szerd6n) 9:00 megtartott rendkir,rili nyilvdnos k6pvisel6 - testtileti til6ser6l.

ny, Kozseghdza NagytererrrUl6s helyszine: N

Jelen voltak: Fdbry Szabolcs J6nos, polg6rmestere

Z 6kiny Z s olt, alpolsirme sr ter
Szautner Antaln6, k6pvisel6

Szegedi Lilszl6, k6p,visel6

W6genhoffer Kiroly. Ott6n6. k6pvisel6

Szinesi Erna Eszte4 iegyzb

Meghivott vend6g:

Lakossdg tflsz|tfil:

F6bry Szabolcs J6nos irmester rir kciszontcitte a megjelenteket, majd meg6llapitotta a testiilet
hatirozatklp es s 696 t, mi a k6pvisel5-tesnilet 7 taga kozi.il 5 f5 jelen volt, 6s el5teriesztette az
iil6s naprendj6t. Fllle vetes, modosit6si jatraslat nem 6rkezett, Nagl'vdzsony I{ozs6g
Onkorm6nyzat6nak k6 16 testillete a napirenddel kapcsolatban 5 igen szav^z^tt^\,
elfenszavazat 6s ta n6lkril ktlon szLmoz,ott hatilrozat hozatala n6lkii{ dontcitt.

A jegyzSkonyw hitelesi ek w6genhoffer I(droly ott6n6 k6pvisel5-asszonyt 6s Szegedi L6szl6
k6pvisel6 urat javasolta.

W6genhoffer I(6toly k6pvisel6-asszon)' szemlly 6161,

1f6

k6pviselS tesnilet 4 ige
hatar o z at ho z atala n 6lkiil

szavazattal, 0 ellens:zavaz^t 6.s 1

ontott.

mint legyz6konyv hitelesit6, a

tart6zkod6.ssal kiilon szilmozott

Szegedi L6.szl6 k6pvisel5

szav azattal. 0 ellensz ava

ut szem6lyer6l, mint jegyz6konyv hitelesit6, a k6pvisel6 testiilet 4 igen
t 6s 1 tat6zkodissal kiil on szimozott hatilrozat hozatala n6lkiil dontott.

_ 
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4705/ll hrsz-ir tlan megvd s htl6s 6n b e.rkez e tt v6te[ ai'nrat erbir6l6s a

2. A705/8 hrsz-ti tlan megvd shtlhshta be6rkezett v6teli aihnlat elbitiil,sa

1. A705/tl hrsz-ri n megv6s d tlhs 6t a b e6rkez e tt v6teli aifunlat elbirf lis a

El5terjeszt5: Z6k6

ZEkAny Zsolt

y Zsolt alpolgdrmester

A 70s/11

gyermek6vel

a mai napon

hrsz-ri inga

6tkezne. N
p6lyaazoja Y ajda llogl6rka,

k6rnek gyermek kedvezm6ny t,

Sv6jcban 6l jelenleg, f6{6vel 6s k6t
teljes 6ron visiroln6k meg 

^z 
ingatlant,

fognak al6i az igyv6.din6l.

F6bry Szabolcs Jdnos po er ur, mivel ehhez a napirendi ponthoz k6rd6s, hozzasz6l6,s nern
hangzott el, a vev6kiielo elfogad6s6t szav azastar felteri esztette.

Jelen l6v6 k6pvisel5-tes ti tagok sz6ma:5 f6
D ont6 shoz a talb an r6,s zt 6kszima:5 f6

Nagyv6zsony kozseg

szav azattal, 0 ellens z ava

ormanyzatl.nak k6pvisel6 - tesnilete a napirenddel kapcsolatosan 5 igen
t 6s 0 tart6zkoddssal az al6bbihrat6rozatothozta:

Nagl'v sony kozs6g Onkormdnyzatinak k6pvisel6 _ teshilete
,'A /l'1. hrsz-tt ingatlan megvisidhsfura be6rkezett

ivetkez5 hatilrozatot h,ozta:

1./ N izsony I(ozs6g Onkormin y zata l{6pvisel6_tesni.lete

v6teli
artola

az On
egyes

iflnlat" elbtillS,sa szc>16 el6teqesztl.st megt6rgyalta

anyzat vagyonirol, 
^ vagyonnal val6 gazd6lkod6s

szab6lyar6l szol6'i/2013.(IV.10.) 6nkormilnyzan
rendele lnek 12 $ (3) bek,e2dfss alapj6n az el6zetesen
ert6k meghirdetett 705;/11 hrsz-ri ingatlant a 201g.

ber 27-6n kelt aj6nlata alapjin yajda Bogl6rka (an:
Margit, Y6,c, 1975.07.07.) reszere 3.000.000._ Ft azaz

io fodnt cisszeg6rt 6rt6kesiti

2./ A epvisel5-testtilet felhat:aknazza F6bry Szabolcs T6nos
polgd ter urat az adasv6teh s,zerz6d6.s al6t6s6ra.

FelelSs Fabry Szabolcs Jdnos polg6rmester
Hathtl

Szhm: NV/S-.../2018

azonnal



2. 4705/8 hrsz-ri i a tlan megv 6s aflh. 6t a be6rkeze tt v6 teli ai 6nrat erbit 6rds a

El6terieszt6: 26 y Zsolt aipolgirmester

Ztkhny Zsott

A 705/8 hrsz-f inga t Jozsa Ott6

Mind a ket vev6 3 milli6 Ft-ert v6s6roln6, meg a relket, igy 6 mili6 Ft bev6tel lenne bel6le?

Fdbry Szabolcs Jinos

Igen, teljes 6ron tcirt6nn

W6genhoffer Kfrolyn6

Nagyon orr.il annak, el6bb 6rt6kesit6sre kertilhetnek a telkek, illerve a hirdet6s
megjelenese is krilon oto

F6bry Szabolcs Jdnos

5 megy6ben el fog ind
ert6kesitese 6rdek6ben.

Zflkhny Zsolt

egy kamp6ny az okt6berben megjelen6 kisfrlmmel a tovdbbi telkek

szeretn6k tolteni a n

Szautner Antaln6

jas 6veiket 6s

Rem6lhet6leg a kisfrlm
bejelentkez5 van a telkek

F6bry Szabolcs J6nos p
hangzott el, a vev6kij

Jelen l6v5 k6pvisel6-testri i tagok szirna:5 f6
D ont6shoza talb an r6.szt 6k sz6ma: 5 f6

Nagyw6zsonl'kozs6g On
szav azattal, 0 elfenszav az

es J5zsa Ott6n6 nyugdijasok szeretn6k megvis6rolni. Itt
ide szeretn6k hozni az unokiltkat.

sos lesz, mert a h6ten volt m6.r egy n6.zel6d6, illetve m6g k6t
tes6re.

rmester ur, mivel ehhez a napirendr ponthoz k6rd6s, hozz6sz6l6,s nem
elfogad6,s6t szavaz|,sra felteriesztette.

inyzat6,nak k6pvisel6 - testrilete a napirenddel kapcsolatosan 5 igen
6s 0 tart6zkod6ssal az al6bbi hatarczatot hozta:

Nagyv ony kozs6g Onkormi:nyzatilnak k6pvisel6 - tesrtilete
Vev6
szolo

hozta:

1./ Na

szab6l

az Na az s ony I(oz s eg Onkorminy zata l{6pvisel6- te s tiilete az
Onk yz^t vagyort6.rol, a vagyonnal val6 gazd6kod6s egyes

a 705/8 hrsz-ri ingatlan megv6s6d6shta
5terj eszt6st rnegtirgy alta arr6l a kcivetkez6 hatilrozatot

Kozs6g Onkormdnyzata I{6pvisel6-testiilete

Szim: lW/3-... /2015

il sz6l6 7 /2013.(IY.10.) onkorm6nyzatt rendelet6nek



Fdbry Szabolcs J6nos
pontra nem volt, megk
k6pvisel5 - restrileti ti

polg6rmester

Szegedi L6szl6
jegyz5konyv hitelesi

Szim: NV/3-.../2018

1,2 (3) bekezd6se alapjin ^z eldzetesen etekesit6sre
tett 705/8 hrsz-ri ingatlant a 201,g. szeptember 27_6n

i6nJozsa Ott6 6s J6zsa Ott6n6 (Bp. f 139 Forgdch u.
z{re 3.000.000.- Ft azaz h6tommllls6 fodnt dsszeg6rt

kelt

JJ.)

H

?/

F

I(epvisel6-test[ilet felhatalmazza F abry Szabolcs ]inos

: F6bry Szabolcs J6nos polg6rmester
: azonnal

ster urat az ad6sv6teli szerz5d6s al6fuas6ra.

armester ur mivel tobtr k6rd6s , hozz6szol6,s, javaslat egy6b napirendi
5nte a r6szv6telt 6.s az aktiv munk6t, majd, arendkivrili nyilv6nos

9:lJ7 orakor bezarta.
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E{zt

lroly Ott5n6
hitelesit5
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