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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott zárt ülésén 
felvett jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója

103/2015 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
104/2015 Napirend elfogadásáról
105/2015 Építő út 4. szám alatti ingatlan megvásárlásáról



Jegyzőkönyv 

Készült:  a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 2015. szeptember 
24-én,  a  Polgármesteri  Hivatal  (5054 Jászalsószentgyörgy,  Fő út  53/a.)  Házasságkötő  termében 
megtartott rendkívüli ülésén.

Jele vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Gál Zoltán,
Koczka László önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Gál Zoltán és Koczka László  személyét javasolja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

103/2015. (IX.24.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Gál 
Zoltán és Koczka László személyét elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Jegyző, Helyben
3.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: kéri a kiküldött napirend elfogadását:
 Előterjesztés ingatlanvásárlásról

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

104/2015. (IX.24.) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Jegyző, Helyben
3.) Irattár, Helyben



[1. napirendi pont]

Előterjesztés ingatlanvásárlásról

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  nagyon  résen  kell  lenni  az  eladó  ingatlanok  gazda-cseréjénél. 
Célként kell tekinteni arra, hogy úgy váltsanak tulajdonost az eladó házak, hogy lehetőleg ismerjük 
az új gazdáját, lehetőleg helyi tulajdonosa legyen. Tudomására jutott, hogy az Építő út 4. szám alatti 
eladó ingatlan után érdeklődött egy vidéki roma család. Az ingatlan tulajdonosa Molnár Krisztián, 
aki  jelenleg  Jászberényben  lakik  és  nem  érdekli  az  ingatlan  további  jövője.  A  leendő 
tulajdonosokkal  1.900.000.-  Ft-os  vételárban egyezett  meg,  jövőhéten hétfőn  írnák alá  az  adás-
vételi  szerződést.  Tervek szerint  a  törlesztés  50.000.-  Ft-onként  történne havi  rendszerességgel. 
Véleménye szerint,  elsősorban a  lakosság  nyugalma érdekében meg kell  akadályozni  az  ügylet 
létrejöttét. Elmondja, hogy felkereste a tulajdonost, tárgyalt vele és sikerült 1.800.000.- Ft-os áron 
megegyeznie vele. Kéri a Képviselő-testület hozzájárulását az ingatlanvételre vonatkozóan.

Koczka László: támogatja a javaslatot, elismeri a helyzet fontosságát tekintettel arra, hogy az egy 
békés  környéken  található.  Javasolja  a  tulajdonossal  megbeszélni,  hogy  az  Önkormányzat  is 
legalább három részletben fizethesse ki a teljes vételárat.

Szarvák Imre: támogatja a javaslatot, megkérdezi az eladót.

Gál Zoltán: véleménye szerint mindenképpen meg kell venni az ingatlant, mivel jó áron van és 
kisebb karbantartási munkákat elvégezve van esély a továbbértékesítésére. 

Szarvák Imre:  elmondja,  hogy a napokban elindította egy adatbázis létrehozását az elhanyagolt, 
eladó  és  lakatlan  jászalsószentgyörgyi  ingatlanokra  vonatkozóan,  melyet  a  jövőben  tervez 
folyamatosan  bővíteni  és  nyomon  követni.  Célja  a  lakatlan  házak  sorsának  egyengetése. 
Amennyiben sikerül az Önkormányzatnak idő előtt értesülnie egy esetlegesen nem előnyös ingatlan 
adás-vételről,  mindenképpen  megvásárolná  a  tulajdonostól  továbbértékesítési  céllal.  Elmondja, 
hogy ez a vállalkozás rengeteg munkát és áldozatot fog igényelni, hiszen ezeket az ügyleteket nem 
állami pénzekből kell megvalósítani, viszont hosszútávon megéri. Megkérdezi van-e más javaslat? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

105/2015. (IX.24.) KT határozat 

Építő út 4. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgy Építő út 4. 
szám alatti,  1388  hrsz.-ú  ingatlan  megvásárlásáról  döntött,  melynek  kialkudott  teljes  vételárát, 
bruttó 1.800.000.-  Ft-ot, azaz egymillió-nyolcszázezer forintot az eladó részére az alábbi három 
részletben fizeti meg: 
1. részlet: az adás-vételi szerződés aláírása napján 600.000.- Ft,
2. részlet: 2016. április 30. napjáig 600.000.- Ft,
3.  részlet:  2016. november 30.  napjáig 600.000.-  Ft-ot  fizet  ki  készpénzben vagy átutalással  az 
eladónak.



A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert az adás-vételi szerződést aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Váradi Ivett Vivien tulajdonos, Virág utca 2.
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 18:45 órakor bezárta.

          Szarvák Imre                dr. Kovács Kornél
         polgármester              jegyző

           Gál Zoltán                                Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
 jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő


