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JEGYZOKONYV

Késztilt: Ladánybene Kozség Önkormá nyzat Képviselo-testuletének 2017 , augusztus 1-i
rendkívüli ülésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester

Mátyás Ferenc
dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay |stván képviselók (7 ft5)

szádvári Erika aljegyzó (Jelenléti ív mellékelve)

Jeqvz k nvvvezet : Jurászik Erika eloadó

Kardos Attila polqármester: 8.45 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselo-testuleti ulés határozatképes, mivel 7 f képviselobo|7 f ó jelen van.

A ieqvz k nvv hitelesítésére felkérte: dr. Rácz lmre Gábor és
Visontay István képviseloket.

A Képviselo-testület a jegyzókonyv hitelesítok személyére tett javaslatot elfogadta.

Kardos AttiIa - polgármester: ismertette a napirendi pontot, kérte a képviseloket, hogy a
napirendi pontra vonatkozó javaslatot fogadja el.

NAP!RENDl PONTOK:

1. A ladánybenei 137. hrsz-u ingatlan megvásárlása
El adó: Kardos Attila - polgármester

kardos Attila - polqármester: szóban az alábbiak szerint ismertette az elóterjesztést:
2017 . augusztus 15. napjáig lehetóség van benyujtani a ,,Helyi gazdaságfejlesztés" címrí
pályázati felhívásra az onkormányzatnak támogatási igényét. Ez egy vissza nem térítendo
támogatás, amelyen belül piactér kialakítását lehet tervezni. Tobb próbálkozása volt az
onkormányzatnak arra, hogy piac kialakítása céljából ingatlant vásároljon, azonban ez mind
meghiusult. Az onkormányzat felvette a kapcsolatot a Magyarországi Baptista Egyházzal,
amelynek Ladánybene, Rákóczi utca 3. szám alatt található egy imaháza, Eztaz ingatlant az
egyház - támogatva az onkormányzati elképzelést - értékesíti. Az ingatlan vételárát bruttó
6.500.000 Ft-ban határozták meg.
Kérte a képviselok véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban.

A képviselók egyhangulag támogatták az ingatlan piac céljára torténo megvásárlását.

A képviseló testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkü! - az alábbi
határozatot hozta:



Ladánvbene Kozséq Onkormánvzat Képviset -testtitetének 55/2017. (Vlll. 01.)
határozata
a ladánybenei 137. hrsz-u ingatlan megvásárlásáról

HATÁROZAT

1. Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat Képvisel -testí,itete dcint, hogy a
Magyarországi Baptista Egyház - Budapest - tól megvásárolja a Ladánybene,
Rákóczi utca 3. szám alatt lév (hrsz. 137.| beltertileti 1079 m2 nagyságu
ingatlant bruttó 6.500.000 Ft véte!árért helyi gazdaságfejlesztési céllal, ahol piac
kiaIakítását tervezi.

2. A képvisel -testí,ilet felhatalmazza Kardos Attl|a - polgármestert - az ingatlan
adás-vételi szerz dés aláírására.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. augusztus 15.

A képviselok részéról az ülésen egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila - polgármester -
a képviselo-testület ülését berekesztette.
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szádvári Erika
allegyzó

Jegyzokonyv h itelesíto.
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