Jegyzőkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember
13-án, 17 órakor, az önkormányzat székhelyén (3933. Olaszliszka, Szent István
u. 5.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: Kerekes Attila polgármester, Andrássy István alpolgármester, Frikker
Györgyné, Kovalik Miklós képviselők.
Kerekes Attila: köszönti a megjelenteket megállapítja a határozatképességet. Kéri az alábbi
napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestület ülése határozatképes.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.) Előterjesztés ingatlan vásárlásáról, továbbá a 25/2012. (IX. 3.) K.T. határozat
visszavonásáról.
2.) Egyebek.

1.) Napirendi pont: Előterjesztés ingatlan vásárlásáról, továbbá a 25/2012. (IX. 3.) K.T.
határozat visszavonásáról.
Kerekes Attila: elmondja, hogy az Áfa tartalom téves meghatározása miatt a korábbi Tolcsva
és Vidéke kft-től ingatlanvásárlásra vonatkozó 25/2012. (IX. 3.) K.T. számú határozat
visszavonása és újabb határozat meghozatala szükséges. A kialkudott vételár összességében
változatlan. Az új határozat birtokában írná alá az adásvételi szerződést. Kéri a döntés
ismételt meghozatalát.

A képviselőtestület vita nélkül, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
31/2012. (IX. 13.) K.T. határozata:
Döntés ingatlan vásárlásáról.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete, a Tolcsva és Vidéke
Kereskedelmi Kft. kizárólagos tulajdonában lévő, 349 m² térmértékű, kivett
beépítetlen terület elnevezésű, Olaszliszka belterület 900 helyrajzi számú ingatlant
5.000.- Ft ellenében, a Tolcsva és Vidéke Kereskedelmi Kft. kizárólagos tulajdonában
lévő, 630 m² térmértékű, kivett áruház elnevezésű, Olaszliszka belterület 901 helyrajzi
számú ingatlant 76.200.- Ft ellenében, Olaszliszka Község Önkormányzata (3933
Olaszliszka, Szent István u. 5.) részére, adásvétel jogcímen megvásárolja.
2.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
3.) A képviselőtestület ugyanebben a tárgyban kiadott 25/2012. (IX. 3.) K.T. határozat
visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2.) Napirendi pont: Egyebek.
A jelenlévők a napirendi pont keretén belül elmondani mást nem kívántak, ezért a
polgármester a képviselőtestület nyílt ülését, 17 óra 05 perckor berekesztette.
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körjegyző
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