JEGYZŐKÖNYV
Készült: Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 19-én
9.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége. Zalasárszeg, Dózsa tér 6.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők
Igazoltan távol maradt: Szabó Ferenc képviselő
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző
Nagy Gábor polgármester köszönti a megjelenteket 9.30 órakor és megállapítja, hogy az
ülés határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül négy (4) fő jelen van,
valamint azt, hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az
SZMSZ-nek megfelelően került összehívásra.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv
készül.
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:

1. Volt bolt ingatlan értékesítéséről döntés
Előadó: Nagy Gábor polgármester
2. Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása
Előadó: Nagy Gábor polgármester

1.

Volt bolt ingatlan értékesítéséről döntés

Nagy Gábor polgármester: a múltkori ülésen döntöttek arról, hogy eladásra nyilvánosan
meghirdeti a Zalasárszeg belterület Kossuth u. 2. szám, 4. hrsz. alatti ingatlanát. Írásban egy
ajánlat érkezett Marton István Nagykanizsa, Újélet út 38. szám alatti lakostól, aki 1.000.000
Ft-ért vásárolná meg az ingatlant. Szabó Ferenc képviselővel is beszélt a tegnapi nap
folyamán, ő is egyetért a volt bolt épület eladásával. Javasolja, hogy a képviselő-testület
fogadja el a vételi ajánlatot.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2019.(XI.19.) számú határozata:
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Zalasárszeg belterület Kossuth u. 2. szám, 4. hrsz. alatti kivett bolt művelési ágú, 323
m2 nagyságú ingatlanát 1.000.000 Ft, azaz egymillió Ft vételárért eladja Marton István
Nagykanizsa, Újélet út. 38. szám alatti lakosnak.
Az adásvételi szerződés elkészítésének költsége a vevőt terheli.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Nagy Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
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3. Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása
Nagy Gábor polgármester: A Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Társulás hatályos Társulási
Megállapodása szerint a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a Társulási Tanácsba
képviselőt kell delegálni.
Tóth Tiborné alpolgármester: Nagy Gábor polgármestert javaslom.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2019.(XI.19.) számú határozata:
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének delegáltja a
Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába Nagy Gábor polgármester.
Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Társulást tájékoztassa.
Felelős: Nagy Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Nagy Gábor polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 9.30 órakor kezdődött és 10.00 órakor ért véget.
K.m.f.

Nagy Gábor
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző
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