Várgesztes Község Önkormányzatának Képviseló-testülete

JEGYzóxÖHyv
KószüIt: VáIgesztes Község Önkormárryzat Képviselo-testülete 2014' jírnius 02-án Várgesztes,
Kcizségházán l8.00 órai kezdettel n]egtartott rendkívüii ülésén.

Jelen vannak:
Merroni Gabrie11a polgáImestel
Kluber János alpolgármester

Almási István képviselo
SzoIga Róbert képviselő
Busz Tanrás képviselő
Szennay 1stván jegyző

Menoni Gabriella polgármester köszönti

a

megjelent képviselőket' Megállapítja, hogy

képviselótestület 5 fóve] határozatképes. Javaslatot tesz a rrapirendi pontok elfogadására.

A napirendi pontoka1 a testület

5

jelenlévő tagja 5 igen szaYazaÍÍa7 elfogadja.

Várgesztes Község Önkom.ínYzata Kóp]4is9lé:1qr1u!etének
58/20l4. (v].02.) Kt. határozata a testületi üléS napirendjéről
Várgesztes Község Önkormár-ryzat Képvisclő-testülete
a napirendi pontokat e1Íbgadja.
Felelős: polgármester
Határidó: azomal

1./Napirend

Flaszonbérleti ajánlat

Menolri Gabriella polgármester ismerteti a beérkezett ajánlatot.

A

teriiletről korábban döntöttek,
lrogy másnak adják haszonbérbe, de az ajánialtevő a szerződéstől visszalépett. az ajánIata 90 napig
volt érvényes,ani2014. május 20-án lej rírt.

Pintér \lilntos a t!-Ii]let elaiző haszor-rbérlője -. aki már eJózóleg is 1ett ajánlatot' újra ajánlatot
n1újttltt be. anlirijl szükseges lellne dönteiri. Vélenrényeszcdnt tánlogatlri ke1lene, nrivel a
korábbiakban ellbgaJott aján]atrrál trcm alacsotr1.abb az a.jánlat. S nevezettnek az előhaszonbérieti
joga a területIe lennáIl. Javasolja az ajánlat eJlogadásár.
Menoni Gabriella szav a7ást kezdeményez a javaslatró[.
A képvise]ő-testü1et 5 jelenlévó tagja 5 igen szayazaÍla| az alábÍ:t l1atálozatlÍ hozza:
Várgesztes Kózséq Örrkormányzata Képviselő-testületének
59/20 i4' (VI.02.) Kt' határozata
VáIgesZteS Kózség Önkormanyzat KépviSelő-teStülete

Pintér Vilrnos (2824 Várgesztes, Vár u. l.)
haszonbórleti aján1atá1
a VáIgeSZtes 010/31 ltsz-ú ingatian 1/1 részére,
2747l m'? tcriiletre Íizetendő 4,-FI/vZ/év lraszonbérleti dijjal
öt évle _ 2019. június 02-ig - elÍbgadja'
azza|'hogy a szezíidéssel és az eljárással kapcso|atos
valanennyi költség haszonbéIIőt telheli'
Vargesztes Község Önkomrányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Menoni Gabrie1la poigármesteí, hogy
az ajánlattevővel a mező- és erdőgazdasági Ítildek forgalmaról szóló
2013' évi CXXII. törvény és annalc vógrehajtási rcndclcte alapján
a haszonbérleti szerződést megkÖsse.
VárgesZtes KöZség Önkormr{nyzat Képvise1ó{estü1ete
3012014' (T]I.28.) Kt. haÍáÍozatát ezze1 egyidejű1eg visszar'onja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonna]

Több kérdés,hozz'ász'(,lás nenr barrgzik el' Menonj Gebrie]I:L po]gámestel negköszöni a Képviselőtestület tagiainak, hogy résá vettek a rendkrvü]r ütésen. s 18e pcrckor bezá4a a Képviselőtestület
uleset.

Kml

Menoni Gá6Ii'élia
polgármester

