JEGYZŐKÖNYV
Lórév Község Képviselő-testületének
2011. március 9-én megtartott üléséről
Az ülés helye: Községháza
Lórév, Dundity A. u. 43.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Alexov Lyubomír: Üdvözölte a megjelenteket, az ülést megnyitotta, megállapította, hogy az
5 fős testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes.
Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ Előterjesztés a lórévi 22 hrsz-ú, Dundity Alexa utca 17. szám alatti ingatlan meg
vásárlására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
1./ Előterjesztés a lórévi 22 hrsz-ú, Dundity Alexa utca 17. szám alatti ingatlan meg
vásárlására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a korábbi döntésnek megfelelően pályázatot
nyújtottunk be faluház kialakítása érdekében a Mezőföld Híd térségfejlesztő Egyesülethez a
Vidékfejlesztési pályázat támogatása elnyerése érdekében.
A pályázatunk sikerrel zárult, támogatást nyertünk. A pályázat feltétele, hogy az abban
megjelölt ingatlant – amelyet szándék nyilatkozattal már lekötöttünk – vásárolja meg az
Önkormányzat. A sikeres pályázat miatt, a megvalósítás érdekében meg kell vásárolni az
ingatlant. A vásárlás fedezete a Dundity Alexa utca 24. szám alatti ingatlan eladásából
befolyó bevétel. A vételárat sikerült 7 millió forintra lealkudni.
Bogdán Zsigmond egyetért a javaslattal, a pályázat benyújtásakor már ismert volt, hogy az
ingatlan tulajdonjogát meg kell szerezni. Korábban felesleges lett volna, meg kellett várni a
pályázat eredményét.
- 13 -

A Képviselő-testület egyhangú szavazással hozta meg a következő határozatát:
12/2011.( III. 9. ) számú h a t á r o z a t:
Lórév Község Képviselő-testülete faluház céljára megvásárolja a
lórévi a 22. hrsz alatt felvett, Lórév, Dundity Alexa utca 17.
szám alatt levő lakóházas ingatlant 7.000.000.-Ft, azaz Hétmillió
forint vételárért Pesuth Pálné Osztoics Danica, Tököl, Rakéta
utca 11. szám alatti lakostól.
Felhívja a tisztségviselőket a szerződés elkészíttetésére, annak
aláírására, majd Földhivatalhoz történő benyújtására.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: március 31.

Több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta

Kmft.

Alexov Lyubomir
polgármester

Stáhly-Zsideg István
körjegyző
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