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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 2017. február 21.-án
17 órakor tartott rendkívüli, nyilvános ülésén.

Határozat száma
35/2017. (11.21.)

Határozat tárgya
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos
kiterjesztéséhez

36/2017. (11.21.)

Önkormányzati telek értékesítés
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 201’7.február 21-én
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén
Helye: Községháza nagyterme
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint:
Gönezi Mihály

polgármester

Jámbor Dénes

alpolgármester

Ötvös Károly

képviselő

Szabó Sándomé

képviselő

Szigili János

képviselő

Szórád Imre

képviselő

Végh János

képviselő

Tanácskozási jo22al me~hívottak:
Dányiné Szórád Ibolya

jegyző

Je~yzőkönyvvezető:
Mengyi Zoltáimé

közszolgálati tisztviselő

Gönezi Mihály pol2ármester: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket. Külön
tisztelettel köszöntötte ajegyző asszonyt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő megválasztott képviselő közül, 7
fő jelen van.
Javaslatot tett, a jegyzőkönyv hitelesítőkre Végh János és Szórád Imre képviselők
személyében.
Javaslat az ülés napirendi pontjaira.
1. Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer Országos
kiterjesztéséhez
Előadó: Gönezi Mihály polgármester
2. Önkormányzati telek értékesítés
Előadó: Gönezi Mihály polgármester
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3. Intézmény vezetői megbízás adása
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítőket, és a napirendi pöntokat elfogadja, kézfelnyújtással
jelezze.
A Képviselő- Testület, a jegyzőkönyv hitelesítőkre és napirendi pontra tett javaslatot, a
döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül, igen szavazáttal, egyhangúan elfogadta (a
szavazásban 7 fő vett részt).
A Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1. Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer Országos
kiterjesztéséhez
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
2. Önkormányzati telek értékesítés
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
3. Intézmény vezetői megbízás adása
Előadó: (lönezi Mihály polgármester
t.napirendi pont
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez
Gönczi Mihály pol2ármester: Ezzel kapcsolatban írásban kiadásra került egy előterjesztés,
amely részletesen leírja ezt a rendszert.
Kérdezi ajegyző asszonyt, hogy ezzel kapcsolatosan van-e szóbeli kiegészítése?
Dányiné Szórád Ibolya jegyző: Nincs.
Gönczi Mihály polgármester: 2018. január Ol-től kötelező erre áttérni. 2017.10.01-től
folyamatosan kell átállni.
Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Kérte, hogy aki a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztésével kapcsolatos előterjesztéssel egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület az előterjesztést a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta: (A szavazásban 7 fő vett
részt):
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35/2017.(II.21.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
KOFOP-1 .2. 1-VEKOP-1 6 azonosító jelű felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be,
valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és
jogokat gyakorolja
(előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz)

Felelős:Gönczi Mihály
polgármester
Határidő: Azoimal
2.napirendi pont
Onkormányzati telek értékesítése
..

Gönczi Mihály pol2ármester: Ezzel kapcsolatban kaptunk egy vételi ajánlatot. A 975-ös
helyrajzi szám gyakorlatilag az Epres kertet jelenti. Ott mellette magánterületeket is
felvásárolnak ezek a cégek. Két erőművet szeretnének oda építeni. E nélkül a telek nélkül
nem tudják megoldani. Ennek az összege 671.700 Ft ± APA, ami 18 1.360 Pt. Osszesen
853.060 Pt összegű vételi ajánlatot tettek.
Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Szórád Imre: Mindig úgy tudta, hogy ez egyházi tulajdon.
Gönczi Mihály pol2ármester: Az iskolának volt ez a tankertje.
Vé2h János képviselő: A 2017. évi START programban ezt a területet beterveztük.
Mindenféleképpen egy bérleti szerződést kell kötnünk 20l8.február28-ig. Ebből az
összegből kellene vásárolni beépítetlen területet mert pótolni kell az eladott területet.
Ötvös Károly képviselő: Ha eladjuk és elkezdik az építkezést hamarosan mi lesz? ű
Keresnünk kell egy olyan területet ami megfelelő lenne helyette.
Jámbor Dénes alpol2ármester: Ősszel kezdik el a munkálatokat, de keresni kell helyette
csere területet amivel pótolni tudjuk. Tud ilyen területet.
Vé2h János képviselő: Tecbnikailag meg kell oldani.

.

Gönezi Mihály pol2ármester:
Kérte, hogy aki a vételi ajánlatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület a vételi ajánlatot a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta: (A szavazásban 7 fő vett
részt) :

(
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36/2017.(H.21.) Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Onkormányzati Képviselő- Testülete a vételi ajánlatot elfogadja ás
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására
(vételi ajánlat csatolva ajegyzőkönyvhöz)
Felelős:Gönczi Mihály
polgármester
Határidő: Azonnal
Gönczi Mihály pol2ármester: A Képviselő-testület a 975 helyrajzi számú ingatlant eladta.
Enx~ek a vételárát a költségvetésben az ingatlan vétel jogcíméhez rendeli és ennek a pótlását
vétellel illetve bérlettel kívánja rövid úton megoldani.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület a javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta: (A szavazásban 7 fő vett részt):
37/2017.(II.213 Képviselő-testületi határozat:
Atány Község Önkormányzati Képviselő- Testülete megtárgyalta és az ingatlan vételét
jóváhagyta.
Felelős:Gönczi Mihály
polgármester
Határidő: Azonnal
A polgármester 17 óra 15 perckor zárt ülést rendelt el.
A nyílt ülés 17 óra 25 perckor folytatódott.
Mivel más hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a Képviselő- Testület
munkáját és 17 óra 26 perckor az ülést bezárta.
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Gönckt’Mihály
polgdrmester

Dányiné Szdrád Ibolya
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Szórád Imre
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