Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 8.
napján du. 16.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzat hivatali
kirendeltségének helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Rolkó Gábor alpolgármester
Jánosi Attila képviselő
Tavasz László képviselő
Békefi Edina képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:
Németh Tünde jegyző
Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő
Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. A rendkívüli ülésre egy sürgős
eset miatt kellett sort keríteni, kérte a Tisztelt Képviselőket a meghívó szerinti napirend
jóváhagyására.
A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak
szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1./ Elővásárlási jogról lemondás Kagyló büfé ügyében.
Előadó: Szabó László polgármester
A napirendi pont jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte azok tárgyalását:
1./ Elővásárlási jogról lemondás Kagyló büfé ügyében.
Szabó László polgármester : tájékoztatja a képviselőket, hogy Tamaga Zsuzsannáék
értékesítik a fövenyesi büféjüket. A földhasználati szerződésük ügye átvezetésre került, a
díjfizetés folyamatban van.
Az ingatlan értékesítéséhez azonban az önkormányzat esetében elővásárlási jogról lemondás
szükséges, melyhez testületi jóváhagyás kell. A becsatolt vételi ajánlat alapján
megállapítható, hogy az önkormányzatnak nem érdeke az ingatlan megvásárlása, jelenleg a
költségvetésben sem rendelkezik erre a célra pénzügyi forrással. Az ügyvédnő által
előkészített lemondó nyilatkozatot ismerteti, majd javasolja annak jóváhagyását az alábbi
határozati javaslat szerint: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Balatonudvari 720/6. hrsz, alatti fövenyesi strandon lévő 720/6/A hrsz-ú, 115 m2 alapterületű

„kivett kereskedelmi egység” megnevezésű Kagyló Büfé ingatlan adásvétele tárgyában
nyilatkozik, hogy a jogszabályon, valamint szerződésen alapuló elővásárlási jogát nem
kívánja gyakorolni. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szabó László polgármester
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30./2017. (III.8.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari
720/6. hrsz, alatti fövenyesi strandon lévő 720/6/A hrsz-ú, 115 m2
alapterületű „kivett kereskedelmi egység” megnevezésű Kagyló Büfé
ingatlan adásvétele tárgyában nyilatkozik, hogy a jogszabályon, valamint
szerződésen alapuló elővásárlási jogát nem kívánja gyakorolni.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó László polgármester
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést
16.30 órakor bezárta.
K.m.f.
Szabó László
polgármester

Az Mötv. 86.§ (1) bekezdés alapján a jegyző megbízásából a képviselő-testületi ülésen jelen
lévő aljegyző, aki a jegyzőkönyvet vezette:

dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző
Az Mötv. 52.§ (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet aláíró jegyző:
Németh Tünde
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Rolkó Gábor alpolgármester

Jánosi Attila képviselő

