Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 4-én 15 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás,
Kocsmár Gyula, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: --Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. A testületi ülést telefonon hívta össze a
napirend sürgőssége és fontossága miatt. Javasolta az alábbi napirendi pont megtárgyalását:
1./ Előterjesztés Kenderes, Tompa Mihály út 9. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 163/2016. X. 4.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 4-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pádár Lászlóné
polgármester napirendre tett javaslatát elfogadta.
Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

1. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés a Kenderes, Toma Mihály út 9. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közelmúltban értesült arról,
hogy a Kenderes, Árpád út 7. szám alatti ingatlan életveszélyessé vált, Az ott lakó három tagú
család, Ferenczi Istvánné, valamint nagykorú és kiskorú gyermeke lakhatása veszélyeztetve van.

-2Személyesen tájékozódott az ingatlan állapotáról, amely valóban alkalmatlan a lakhatásra. A lakás
életveszélyessé nyilvánítását a legrövidebb időn belül kezdeményezni fogják. Az önkormányzatnak
szociális bérlakása nincs, de a bajba jutott családnak segíteni szeretne az önkormányzat.
Zana Mihály Kenderes, Tompa Mihály út 9. szám alatti ingatlan tulajdonosa felajánlotta az
önkormányzatnak eladásra a házat, bruttó 1 millió Ft vételárért. A lakás 1 szobás, összkomfortos,
jól karbantartott. Úgy gondolja, hogy a háromtagú családnak hosszú távon megfelelő lakhatást
biztosítana. Olyan megoldás körvonalazódik, hogy az önkormányzat megvásárolná az ingatlant,
majd részletekben történő visszafizetéssel eladná Ferenczi Istvánnénak.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, véleményezzék a felvetett javaslatot.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: véleménye szerint mindenképpen segítsenek a bajba jutott családon.
A polgármester asszony által elmondottakkal egyetért.
DR BENCZE MIKLÓS képviselő: az ismertetett megoldást korrekt segítségnek tartja, amellyel az
önkormányzat segítene a bajba jutott családon.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, hogy döntsenek az ingatlan megvásárlásáról.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 164/2016.(X.4.) Kt. számú határozata
a Kenderes, Tompa Mihály út 9. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
megvásárolja a Kenderes, Tompa Mihály út 9. szám alatti, 998/helyrajzi számon
szereplő ingatlant 1 millió, azaz Egymillió Ft vételárért, Zana Mihály Kenderes,
Tompa Mihály út 9.szám alatti lakos tulajdonostól.
Az ingatlan vételárát 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,
Helyben,
4./ Zana Mihály,Kenderes, Tompa Mihály út 9.
é r t e s ü l n e k.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az adásvételi szerződés aláírását követően, az önkormányzat
tulajdonába kerülése után a Képviselő-testület elé fogja terjeszteni az ingatlan eladásáról szóló
előterjesztést, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén fog dönteni.
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Mivel más napirend, kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 15 óra 25 perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 4-én 15 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. -

MUTATÓ

Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016.
október 4-i ülés napirendjének elfogadásáról

163/2016.

1./ Kenderes, Tompa Mihály út 9. szám alatti ingatlan
megvásárlásáról

164/2016.

