Szóm: Ssz/76-4/20I6.

Jeevzőkönvv
Készült: Kisszőlős Onkormányzaí Képviselőlestülelének 20]6. múius ]B-án 9 óra
megíartoll nyih,ános , rendkíyülí üléséről.

Ülés helve: Képviselőlestület Hiyatal 8483 Kisszőlős, Rókóczi u.

Jelen vgnnak: Árik Isnán
Kaiger Zoltán
smidélíuszzoltán,
Varga

Kálmánné
Eszter

Rendes-Somlai

Távolmaradását előre jelezte

Lakosság részérőlmegielent:

:
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polgármesler
alpolgármester
képviselők

aljeglző

Blaskovics Zsolt képviselő

0

fő

Árik István

poleármester: Köszönti a megjelent képviselőket, Megáltapítja, hogy az 5
teslületi tagból 4 .fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Á rendkívüIi ülés
összehívását a tárgybeli sürgős dóntési kényszer ideokolta. Javaslatot tesz az ülés
napirendiére,

Kisszőlős Onkormányzat Képviselő+estülete 4 igen szavazattal - ellenszayazat és tartózkodás
nélkal - az alábbi napirendet fogadja el:
1./ Ingatlan felajánlásról
Előterjesztő : Arik István polgármester

NAPIREND

TÁRGYALÁSA

1./ In g atl an fe l aj án l ds ró I

Előterjesztő: Árik István polgdrmester

Árik István pllgármester: Elmondja, hogl a tegnapi

nap folyamán felkereste Anneliese
Stögmaller az Arpád u. 2. szám alatti ingatlan tulajdonosa. A tavalyi évben már szóba került,
hogl felajánlaná oz ingatlant az önkormányzat részéreinglen, de akkor mégfolyt a haglatéki
eljárás. Az Ausztriában élő halg,, ritkán van Kisszőlősben. Tegnap megkereste, hogl
amennyiben a testület elfogadja az ing,,enes felajánlását, úgl a héten még Maglarországon
tartózkodik és elrendezhetík a papírokat. Az Önkormányzaí az ingatlaní nem is , de a területet

tudná hasmosítani, a járulékas ügnédi la;Itségekfelvóllalósóval vélemblye szerint megérné a
fe I aj ád ús e lfu gadá s a, j n as olj a elfo gaúis r a.

A testület részérőlhozzliszóhis

nem történt.

,lfih Istvón oolgómester: Kéri, hog aki az elhangzott javaslatíal eg/etért, ktzfemtartással
jelezze.
Kisszőlős Önltormányzu Képviselő-testülete 4 igen szavmattal - ellenszavazat és tartózknúis
nellciil meghoaa az alábbi határozatot:
8/20lő.M 18) haaúrout
Kisszőlős Község Önlcorruinyzata Képviselő+estülete úg/
dönt, hogl elfogadja Anneliese Stgmüller (szűl.: 1950,
anyja neve: Hildegard Stütmer ) által felajánloa a
tulajdoruit Mpező Kisszőlős, Arpád utca 2. szdm alatti
(Kisszőlős I35 hrsz.) ingatlant ajándékoztis jogcímén.
A kcpviselő-testület úgt dönt, hogl az ügnédi fultségek
finanszírozisát vóllalja, valamint felhatalmazza a
polgirmester a szükséges szerzőüsek nyilatlazatok
alóírósára.
Felelős : Árik Istvón polgi,rmester
Határüő: folyamatos

Árik knón polgórmester a Mpviselő-testiilet lryilvános ülését9 Óra
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percknr bereksztette.
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