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Szám: EPL/22/6/2018.

Előterjesztés
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. június 27-i
ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens

Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi
jelentést adom:

1. 41/2018. (V.30.) határozat Ingatlan önkormányzat részére történő
ajándékozásának az elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Ingatlan
önkormányzat részére történő ajándékozásának az elfogadása” című előterjesztést és
az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Imre Gyula László
(Eplény, Veszprémi utca 19. szám alatti lakos) és Imréné dr. Berényi Andrea
Ágnes (születési neve: dr. Berényi Andrea Ágnes, 1112 Budapest, Törökbálinti
út 14. szám alatti lakos) mint ajándékozók (továbbiakban: Ajándékozók) –
1/2-1/2 arányban – a tulajdonában álló, az eplényi ingatlan-nyilvántartásban
Eplény 20/1 helyrajzi számon felvett, 60 m2 alapterületű, „kivett, emlékmű”
megnevezésű, belterületi ingatlan ajándékként történő felajánlását
köszönettel elfogadja.
2. Az ajándékozó és a megajándékozott, az 1. pontban meghatározott, az
ajándékozás tárgyát képező ingatlan (tulajdoni hányad) becsült értékét 2 300
000 Ft-ban, azaz Kettőmillió-háromszázezer forintban határozzák meg.
3. A képviselő-testület – egy korábbi, 81/2007. (XII. 19.) Kt. számú határozat

alapján, 2007. december 28-án kötött megállapodás 7. pontjára is tekintettel

– a jelen határozat 1. melléklete szerinti ajándékozási szerződést jóváhagyja,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonjog ingatlannyilvántartásban
történő
átvezetéséhez
szükséges
intézkedéseket,
nyilatkozatokat megtegye.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonjogának
az átvezetését követően, intézkedjen az Eplény 20/1 helyrajzi számon felvett,
60 m2 alapterületű, „kivett, emlékmű” megnevezésű ingatlannak, az
önkormányzat vagyonleltárában, a törzsvagyon közötti nyilvántartásba
vételére.
Felelős: 3-4. pontban: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: 2018. június 15.
-

a 3. pontban meghatározottak szerint az ingatlan nyilvántartásban történő
átvezetéshez szükséges intézkedések megtörténtek

Eplény, 2018. június 22.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2018. (VI. 27.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2018. (V. 30) képviselőtestületi határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Eplény, 2018. június 27.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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