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JEGYZ6KONYV
K6sziilt: 2016. szeptember 12-6n megtartott rendkfviili k6pvisel6-testiileti iil6sr6l.
Jelen vannak: Ag6cs G6bor polg6rmester, Orgov6nyiLhszl6, Dr. Antalics Zsolt,YargaCsaba, Nagy Jeno k6pvisel6k.
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Tandcskoz6sijoggal megielent: Dr. Bata Akos jegyz6.
Jegluz6kdnyrvezet6'. Orav ecz

Istvin

Ag6cs G6bor polg6rmester iidvdzli a megjelenteket, meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testtilet iil6se hat6rozatkdpes, mert
f6 kdpvisel6b6l 5 fl6 megjelent, iW aziil6st megnyitja.
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Ag6cs G6bor polg6rmesterjavasolja, hogy azi.il6sr6l k6sziilt jegyz6kdnyv hitelesit6inek a k6pvisel6-testi.ilet v6lassza meg
Varga Csaba 6s Dr. Antalics Zsolt k6pvisel6ket.

A k6pvisel6 testiilet 5 igen szavazattal a jegyz6kdnyv

hitelesft6inek Varga Csaba 6s Dr. Antalics Zsolt kdpvisel6ket

elfogadta.

Ag6cs Gdbor polgdrmester javasolja, hogy a rneghiv6ban szerepl6 napirendi pont mell6 keriiljdn felv6telre a MUKI
pLlyinat benyrijt6sa napirendi pont tSrgyal6sa. K6ri, drintsenek javaslat6r6l.

A kdpvisel6-testiilet 5 igen szavazattal

a napirendek kiegdszit6s6re tettjavaslatot elfogadta

Iavaslathraa K6pvisel6-testiilet 5 igen szavazattal az alilbbinapirend tirgyalilshtfogadta el:

NAPIREND:
1. A Galga gfta 32115 6s a 32119 hrsz.-r'i
El 6terj e s zt 5 : Ag6cs G6bor polg6rmester

2. Diint6s a galgagutai0l22ll2 6s

a0l22ll3 hrsz-li kiilteriileti ftldteriiletek

kialakitott 6rok kisajftitfsi eljfrris6nak
El Sterj

1.

e s zt6

ingatlanok tulajdonba ad6si szerz6d6s6nek felbontr{sa.

meginditfsir6l.

6s a

belteriilet'hati.r6n
i

: Ag6cs Gdbor polg6rmester

A Galgaguta3?ll$ 6s a32ll9 hrsz.-ri ingatlanok tulajdonba addsi szerz6d6s6nek felbontfsa.
El6terjeszt6: Ag6cs Gfbor polgfrmester

Ag6cs G6bor polgiirmester tdjekoztatja a k6pvisel6-testiilet tagait, hogy az Acsa fel6 vezet6 rit bal oldalan
taI6lhat6, 32115 6s 32119 hrsz-ti ingatlanok tulajdonosaival egyeztetve sikertilt meg6llapodni az ingatlanok
dnkorm6nyzati tulajdonba ker016s6r61. Ag6cs G6bor polg6rmester javasolja, hogy azingatlantulajdonosokt6l az
<inkonn6nyzat rigy szerezze meg az ingatlanok tulajdonjogfit, hogy a tulajdonba ad6si szerz6ddsek felbontfsa
jogcimmel szerezze meg a tulajdonjogot.
Ag6cs G6bor polgfrmester ezt ktivet6en k6ri a kdpvisel6-testiilet tagSut, tegy6k fel k6rd6seiket, javaslataikat 6s
dcintsenek az ingatlanv6s
K6rd6s, hozz6sz6l6s:

5r16s okr6 1.

Afgovanyi faszfO f<epViselO: T6mogato m azingatlanok vissza szerzdsdt.

Varga Csaba kdpvisel6: En is t6mogatom
Tcibb k6rd6 s, hozzdsz6l6s nem volt.

Ag6cs Gabor polg6rmester k6ri, dontsenek a javaslata elfogadris6r6l.

A kdpvisel6 testtilet 5 igen szavazattal az alSbbihatdrozatothozta.
Galgaguta Kiizsdg Onkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
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A 32ll 5 hrsz.-f ingatlan tulajdonba ad6si szerz6d6s6nek felbontisdrtil.
Ag6cs G6bor polg6rmester elmondja, hogy a k6pvisel6-testtilet a7212015.(IX.29.) szftmu kdpvisel6-testiileti
hatirozatbanddntdtt ar6l, hogy a Kossuth riton fekv6 6pft6si telkeket visszaveszi.
Ebben ahatdrozatban a Kdpvisel6-testtilet elvi ddnt6st hozott azingatlanok visszaszerzlsdrol.
Az abban ahatdrozatban kapott felhatalmaz6sra tekintettel Ag6cs Gdbor polg6rmester Ur Sink6 Zsolttal (sztil:
Bercel, 1971.07.06., an: BogdinBrzsdbet)2686 Galgaguta, G6borA. rit 18. sz. alatti lakossal, a Galgaguta
32115 hrsz-ri ingatlanban 1/1 tulajdoni h6nyadban tulajdonossal a Galgaguta 32115 hrsz-ri, kivett be6pitetlen
teriilet megnevez6si, 1237 m3 teriiletii ingatlanra vonatkoz6anfelbontotta a szeu6d6st.
Galgaguta Kdzsdg dnkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete a Galgaguta 32115 hrsz-i, kivett bedpitetlen teriilet
megnevezdsi,1237 m3 teriiletri ingatlanra vonatkoz6an a felbontott szeruldest j6vhhagyja.

Hatfridd: 2016. szeptember 30.
Felel6s: Ag6cs G6bor polgSrmester

A k6pvisel6 testtilet 5 igen szavazattal az alilbbihatfirozatothozta.
Galgaguta Kiizs6g OnkormrlnyzataK6pvisel6-testtilet6nek
7 9 120 I 6. (IX.l2.\ hatfirozata
A 321 19 hrsz.-r[ ingatlan tulajdonba adfsi szerz6d6s6nek felbontisfr6l.

Ag6cs G6bor polg6rmester elmondja, hogy a k6pvisel6-testiilet a7212015.(IX.29.) szhmu k6pvisel6-testiileti
hathrozatbanddntdtt arr61, hogy a Kossuth riton fekv6 6pitdsi telkeket visszaveszi.

Galgaguta Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete Ag6cs G6bor polg6rmester el6terjesztds6ben
megttrgyalta a 32119 hrsz-ti ingatlannal kapcsolatos tulajdonba ad6si szerzodls felbontds6r6l sz6lo
el6terjeszt6st 6s az alehbi dcint6st hozta:

Galgaguta Kdzsdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a 32llg hrsz-ri ingatlant az eredeti ad6svdteli
szerz6d6sben foglaltak szerint 6.000 Ft vdtel6ron kivanja megszerezni.
Az ingatlan tulajdonjog6nak megszerz6se telepiil6sfejleszt6s clljfua t<irtdnik az al6bbiakban felsorolt
tulajdonost6l:
1. Gyurika Ern6 (sziil: Bercel, 1964.05.24., an: Kumik Ter6z) 2686 Galgaguta, Velencei :frt3. galgagutai
32l 19 I'rsz, 137 0 n], l l l tulajdoni h6nyad.
A kdpvisel6 testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a ddnt6s v6grehajt6s6val kapcsolatos int6zked6sek
megtdteldre.

Hatdridf: 2016. szeptember 30.
Felel6s: Ag6cs Gdbor polgrirmester
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2.

Diint6s a galgagut ai 0l22ll2 6s a 0l22ll3 hrsz-rfi kiilteriileti fiitdteriiletek 6s a belteriilet
kialakitott 6rok kisajitftdsi eljfrisfnak meginditfsfr6l.
El6terjeszt6: Ag6cs Gribor polg6rmester

hatirfn

Ag6cs G6bor polg6rmester tdjdkoztatja a k6pvisel6-testiilet tagSut, hogy az Acsa fe16 vezeto rit bal oldal6n
tal6lhat6 telek m<ig<itti 6rok kisaj6tit6si eljdrixhnak megindulds6t k6vet6en meg6llapitdst nyert, hogy az drok
nyomvonala drinti a galgagutai 0l22lI2 6s 0I22ll3 helyajzi szdml kiilteriileti fcildtertileteket. Ag6cs Gfbor
polgdrmester javasolja, hogy az ingatlantulajdonosokt6l az <jnkormdnyzat ugy szerezze meg az ingatlanok Srok
tertiletdt 6rint6 tulajdonjogdt,hogy a tulajdonosoknak a szok6sos 500.000 FtlhavetelSrat ajhnljafel.
Ag6cs G6bor polgSrmester ezt k<jvet6en keri ak6pvisel6-testi.ilet tagSut, tegydk fel k6rd6seiket, javaslataikat 6s
ddntsenek akisqdtrtdsi e1j6r6s megindit6s6r6l 6s a kapcsol6d6 kdlts6gek vise16s6r6l.
K6rd6s, hozzdsz6l6s:
OreovSnyi L6szl6 k6pvisel6: M6r korabban elinditottuk a folyamatot,ha ezek ahrsz.-u ingatlanok is
beletartoznak az lrokteriiletdbe, akkor termdszetesen ezekndl is indftsuk el a kisaiStitdst.
Varga Csaba k6pvisel6:Hzttftmogatom 6n is.
Tdbb k6rd6s,hozzilsz6l6s nem volt.
Ag6cs G6bor polg6rmester k6ri, ddntsenek akisajdtitdsi eljdrds megindit6s6r6l 6s a k6lts6gek vise16s6r61.

A k6pvisel6 testiilet 5 igen szavazattal az alilbbihatftrozatothozta.
Galgaguta Ktizs6g dnkormfnyzata K6pviseld-testiilet6nek
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A galgagutai0l22ll2 6s a0l22ll3 hrsz-ri kiilteriileti fOldteriiletek 6s a beltertilet hatfrinkialakitott 6rok
kisajftitfsi eljfrfs6nak meginditisfr6l.
Galgaguta Kdzs6gi Onkormanyzat K6pvisel6-testtilete Ag6cs G6bor polg6rmester el6terjeszt6s6ben
megtfurgyalta 6s ddntdtt arr6I, hogy a Viktor L5szI6 Gyul6n6 2692 Szecs6nke, Gyal ogviri itt 7 . szfim alatti lakos
tulajdon6t kepezo galgagutai 0122112 6s a Szandai J6zsef 2686 Galgaguta, Kossuth irt llD. szrim alatti lakos
tulajdon6t kepezl 0122113 helyrqzi szfimu ktilteriileti frildtertiletek 6s a belteriilet hatirdn kialakitott 6rok
dnkorm6nyzati tulajdonba keriil6se 6rdek6ben meginditja a kisaj6titdsi eljdr6st a csapad6kvfz-elvezetdse
(vizgazd6lkod6s) kdz6rdek c61j6b61. A kdpvisel6-testiilet a vetelirat 0122112 6s 0l22ll3 helyrajzi szdmi
ingatlanok esetdben 500.000 Ft/ha 6rt6kben hat\rozza meg. A kdpvisel6-testtilet a kapcsol6d6 kdlts6gek
visel6s6t a 201 6. 6vi k<ilts6gvet6se terhdre v6lIal1a.
Felk6ri a polg6rmestert a dtint6s vdgrehajt6s6val kapcsolatos intdzked6sek megtdtel6re.

Hatiridd: Azonnal
Felel6s: Ag6cs G6bor polgdrmester
Ag6cs G6bor polgrlrmester megkdszdnte a k6pvisel6-testiileti tagok megjelen6s6t 6s a nyilv6nos ril6st
berekesztette. A nyilv6nos testtileti iil6st bezar6s6nak id6pontja: 19 6ra35 perc.
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