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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 11-én
megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Blahó Éva
Csontos András
Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Napirend:
1./ Önkormányzat tulajdonában álló 10 hrsz.-ú ingatlan részletének megvásárlása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Szavazásra bocsátja a
napirend elfogadását, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Önkormányzat tulajdonában álló 10 hrsz.-ú ingatlan részletének megvásárlása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Habány György kérelmet nyújtott be a Képviselő-testületnek
arra vonatkozóan, hogy a 10 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból a saját ingatlana
mögötti területből 70 m2-es sávot szeretne megvásárolni hosszában csak a telekhatárig.
Csontos András képviselő: Ott több telek is kialakítható, és arról is tudok, hogy a társasházi
garázsok benyúlnak az ingatlanra. Célszerű lenne, ha Habány György végig megvenné azt a
sávot, nem csak a saját telekhatáráig.
Kerek Oszkár polgármester: Két telek alakítható ki a területen. A garázsokat szabálytalanul
építették. Habány György nem kívánja végig megvásárolni a sávot, csak a saját ingatlana
melletti területet.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Szerintem is végig kellene megvásárolnia. A korábban
kérelmet beadó igénylő ügyintézési idejét mennyiben hátráltatja ez a vásárlás?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Együtt be lehet adni, talán nem okoz gondot.
Molnár Istvánné képviselő: Nem értem, hogy miért van szüksége erre a kis csíkra. Legutóbb
úgy értettem, hogy egy építési telket kíván vásárolni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja Habány György kérelmének elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
46/2016. (V.11.) KT határozat
Tárgy: Kérelem a 10 hrsz.-ú ingatlan részletének megvásárlására
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló 10 hrsz.-ú,
természetben Hort, Bajcsy-Zs. út 7. szám alatt található 2036 m2 területű, beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanból 70 m2 területet 1.000,- Ft/m2 áron, azaz 70.000,- Ft ősszegért Habány
György Hort, Tűzoltó út 4/A. szám alatti lakos részére értékesít.
Az ingatlan megosztásának és a tulajdonjog bejegyzésének költsége a vevőt terheli.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy jönnek sorban a pályázati
lehetőségek. Útépítésre pl. 30 M Ft-os pályázaton indulhatunk, melynek 90 %-át adja az állam.
Lehet, hogy hamarosan össze kell ülnünk ezek miatt.
Molnár Istvánné képviselő: A 3-as út felújításával párhuzamosan sajnos nagyon sok fát
kivágtak. Ültetni kellene helyette.
Kerek Oszkár polgármester: A beruházás része az is, hogy ki kell tisztítani az árkokat. Azokat
a fákat vágják ki teljesen, melyek ezt akadályozzák.
Csontos András képviselő: A közútkezelő csak az árokig ültethetne új fákat. Valamennyi
védősávot ki kellene hagyni, a szántóra pedig nem ültethet. Egyébként is kezdett veszélyes
lenni, mert nagyobb gépekkel, kamionokkal nem lehetett elférni, és zavarta a kilátást.
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést
bezárja.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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