9. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

2015. május 20-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban
2015. május 20-án megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Nagy Attila
Juhász Péter
Petréné Kormos Ágota
Tóth Dénes
Válintné Juhász Friderika
Zagyi Ferencné

Tanácskozási joggal: Beke Andrea

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Csemer Csaba képviselő egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud résztvenni az ülésen. Megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Petréné Kormos Ágota és Válintné Juhász Friderika
képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A Képviselő-testület a
jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Nagy Attila polgármester: A napirendi pontokra javaslatot nem tett. A Képviselő-testület
egyhangúan elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Napirend:
1. Mátraverebély 1614/39 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
2. Önellátó Falvak Szociális Szövetkezet tagsági viszony megszűntetése
Előterjesztő: polgármester
1. napirendi pont:
Mátraverebély 1614/39 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása
Nagy Attila polgármester: Elmondta, hogy a szentkúti beruházás a vége felé közeledik. Képviselőtestületi döntés szükséges ahhoz, hogy a 1614/39 hrsz-ú területet az Önkormányzat eladja az
egyháznak. Az 1614/39 hrsz-ú terület 1/1 tulajdonban az Önkormányzaté, a pavilonok és az alattuk
levő kis területek magántulajdonban – a kereskedőkében - vannak. Az egyház 40.000.000.- Ft.értékben kívánja megvásárolni a területet. Az Önkormányzat eddig területfoglalási díjat szedett a
kitelepülőktől, minek következtében, ha most eladásra kerül a terület, ettől az összegtől az
Önkormányzat elesik. Az egyház ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy az általuk fizetett
idegenforgalmi adóból visszaforgatják az Önkormányzat ezen kiesését.
Javasolta, hogy a testület fogadja el az egyház vételi ajánlatát, és hatalmazza fel a polgármestert,
hogy az ügyben eljárjon.
A napirendi ponttal kapcsolatban a testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
29/2015. (V.20.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve
a Fons Sacer belső egyházi jogi személy (1024 Budapest, Margit krt. 23.
képviseli: Szili Károly Attila igazgató) ajánlatát a Mátraverebély 1614/39
hrsz-ú beépítetlen belterületi ingatlanra vonatkozóan úgy döntött, hogy az
ajánlatban szereplő 40.000.000.- millió Ft. vételár ellenében a területet
eladja.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Mátraverebély 1614/39 hrsz-ú
beépítetlen belterületi ingatlan forgalomképes.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
2. napirendi pont:
Önellátó Falvak Szociális Szövetkezet tagsági viszony megszűntetése
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Molnárné Jánosi Erzsébet szövetkezeti
tag, e-mailben megkereste, a szövetkezet támogatásával kapcsolatban. Elmondta, hogy 3 hónapja
nem hívták meg a Szövetkezeti gyűlésekre. A Szövetkezet tagjai olyan emberek, akik mellé nem
szívesen adná az Önkormányzat nevét. Javasolta, hogy az Önkormányzat lépjen ki a Szövetkezetből
és a későbbiekben hozzon létre az Önkormányzat egy új Szövetkezetet.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
30/2015. (V.20.) KT határozata
Mátraverebély Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy döntött,
hogy az Önellátó Falvak Szociális Szövetkezetből kilép.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester a
Képviselő-testület ülését 16:45 órakor bezárta.
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K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Petréné Kormos Ágota
képviselő-testületi tag

Válintné Juhász Friderika
képviselő-testületi tag
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