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ELŐTERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2009. szeptemberi ülésére

Tárgy: Csanytelek, Kossuth utcai ingatlan vásárlására javaslat

Tisztelt Képviselő- testület!

Emlékeztetjük  Önöket  arra,  hogy  az  önkormányzatunk  2009.  évi   rövid,  közép-  és  hosszú-távú 
fejlesztési  programjával  összhangban  a  2009.  évi  elfogadott  költségvetési  rendeletünk  6/b) 
mellékletében ingatlan vásárlások címszó alatt forráskeret elkülönítésére került sor.

A Csanytelek, belterület 364/1 hrsz.-ú (Radnóti és Kossuth L. u. sarkán a temetővel szemben) 364/1 
hrsz.-ú, 284 m2 alapterületű kivett és beépítetlen területű ingatlan vásárlására nyílt lehetőség 300.000,-
Ft vételárért, melynek megfontolását alapvetően indokoltnak tartjuk, mivel  a település csatornázási 
munkái a következő ciklusban aktuálissá válnak. 

Tekintettel arra, hogy jelenleg még nincs képviselő- testületi döntés a folyékony hulladék gyűjtésére,  
ártalmatlanítására irányuló  technológiáról, ezért  célszerű olyan  a gyűjtésre  és tisztításra alkalmas 
helyen  lévő  telket  vásárolni  az  önkormányzatnak,  amely  a  gyűjtő,  átadó  művek  kialakítására 
megfelelő, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a  kisajátítás kényszere.

A Képviselő-testület támogató jóváhagyása esetén az adás-vétel pénzügyi  forrásfedezete a tárgyévi 
költségvetésünk fejlesztési alapjából biztosítható.

Tisztelt Képviselő- testület!

Javasoljuk  a  Tisztelt  Képviselő-  testületnek  az  előterjesztésben  és  határozati  javaslatban  foglaltak 
megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását. 

Csanytelek, 2009. szeptember 7.

Tisztelettel:

 Forgó Henrik    Kató Pálné
                           polgármester       jegyző

http://www.csanytelek.hu/
mailto:www.csanytelek@csanytelek.hu


………../2009  . (IX….) Ökt határozat  

Tárgy:  Csanytelek, Kossuth utcai   ingatlan vásárlása javaslat

Határozati javaslat

1.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  fenti  tárgyú  előterjesztést 
megtárgyalta és jóváhagyja települési folyékonyhulladék gyűjtésére, ártalmatlanítása céljára 
alkalmas  Csanytelek,  belterület   364/1  hrsz.-ú,  284 m2 alapterületű kivett  és beépítetlen 
területű  ingatlan megvásárlását 300.000,- Ft-os (azaz háromszázezer forintos) vételáron.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban részletezett 
ingatlan adás-vételével  kapcsolatos tárgyalás  lefolytatására és az előterjesztésben megjelölt 
összegnek megfelelő kötelezettségvállalás megtételére.

3.) A Képviselő-testület  felkéri  Kató  Pálné  jegyzőt,  hogy  a  határozat  1.)  pontjában  rögzített 
ingatlan  adás-vételi szerződés  előkészítéséhez szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős:  Forgó Henrik polgármester
  Kató Pálné jegyző

 Végrehajtási határideje: folyamatos
Beszámolási határidő: az adás-vételi szerződés megkötését követő testületi ülés
 
Határozatról értesítést kap:

- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár 


