Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2016.
Jegyzőkönyv

Készült: 2016. február 2-án 12:00 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselőtestülete rendkívüli nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében

Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Muskát Zoltán alpolgármester, Gerber Csaba,
Hegedűs Sándor, Késics János, Martényi János, Tutti Tibor, képviselők.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető tanácskozási
joggal meghívottak.

Csomor Tibor köszönti a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületből 7 fő megjelent,
az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Gerber Csaba és Hegedűs Sándor képviselőket
kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A napirendi javaslatot a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend
1.) Előterjesztés a Duna-Dráva Nemzeti Park vételi ajánlatáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester

1. napirend
Csomor Tibor polgármester: Már a január 18-i ülésen is szó volt erről a témáról az egyebek
napirendi pontnál. A DDNP-nek sz~ksége van a határozatra a továbbiépéshez. A nemzeti park
itt szeretne egy turisztikai központot létrehozni, őrszolgálattal, tárgyaló és előadó teremmel. A
beruházást a 0107. és 0108/3. brsz-ú ingatlanokon tervezik megvalósítani. Független
értékbecslőtől értékbecsiést is kértek, ennek alapján állapították meg a bruttó 1.100.000,- Ftos vételárat. Az adásvétellel kapcsolatos teljes költséget vállalja a nemzeti park. Javasolja az
ajánlat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/20 16. (II. 2.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a tulajdonát képező 0 108/3. helyrajzi számú szántó és a
0107. helyrajzi számú beépítetlen területeinek vonatkozásában elfogadja a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság )7625 Pécs, Tettye tér 9.) vételi ajánlatát 1.100.000,- Ft, azaz
Egymillió-egyszázezer forint értékben. A vételi ajánlat ‚a CZINEGE és TARSA BT., 7663
Máriakéménd, Rákóczi u.24., ELOZETES FORGALMI ERTEKBECSLESEN alapszik, mely
értékbecslést Kölked Község Képviselő-testülete elfogad. A benyújtott változási megosztási
vázrajz alapján a képviselő-testület a változáshoz hozzájárul, mely változás következtében
a vázrajz szerinti 0107/2. helyrajzi számú terület változás utáni állapot szerinti, 7283 m2
nagyságú beépítetlen területére történt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vételi
ajánlata.
Kölked Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a változási megosztási
vázrajz, majd az adásvételi szerződés aláírására, ajáiilattevő Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóságot pedig meghatalmazza a megosztás érdekében történő hatóságok előtti eljárásra.
—

—

—

Határidő: azonnal
Felelős: Csomor Tibor polgármester

Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárta.
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KÖLKED KözsÉG POLGÁRMESTERÉTőL

7717 Kölked, II. Lajos u. 12.
Tel.: 69/384-181
MEGHÍVÓ

Kölked Község Képviselő
testülete 2016. február 2-án (kedden) 1200 órai kezdettel tartja
rendkívüli nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghivom.
Az ülés helye: Őnkormányzati hivatal nagyterme.
—

Kérem, akadályoztatását legkésőbb az ülést megelőző 1 órával korábban jelezze vagy nálam a
20/9605933-as, vagy Varga Veronikánál a 20/311-55-04-es telefonszámon!

Nyilvános ülés további napirendie:

1.) Előterjesztés a Duna-Dráva Nemzeti Park vételi ajánlatáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kölked, 2016. január 25.

Csomor Tibor
polgármester

