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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2011. augusztus 4-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme

Jelen vannak: 
Somogyi Balázs polgármester, Bógó Ferenc László, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, 
Ujfalusi Pál, Szilasy László képviselő-testületi tagok

Dr. Lakos László jegyző

Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait és megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő 
testületi  tag jelen van.  Dr.  Tóth Ferenc képviselő úr jelezte  távolmaradását.  Javaslatot  teszek a 
jegyzőkönyv  hitelesítőkre  Rajcsányi  László  József  és  Bógó  Ferenc  László  testületi  tagok 
személyére.

A képviselő-testület  a  jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett  javaslatot  6  igen szavazattal 
elfogadta.

Somogyi Balázs polgármester
A testületi  ülést  telefonon  hívtam össze,  ezért  írásos  napirendi  javaslat  nem készült.  Javaslatot 
tesztek az ülés napirendi pontjára az alábbi szerint:

NAPIREND

1. Az Önkormányzat  tulajdonáról  és vagyonával  való gazdálkodás  egyes  szabályairól  szóló 
6/2007. (IV. 4.) számú rendelet módosítása

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 1122/1 hrsz-ú óvoda, idősek klubja és udvar megnevezésű 
ingatlant meg szeretné osztatni. A megosztást követően a kialakult 1122/3 hrsz-ú beépítetlen terület 
825 négyzetméter, a 1122/4 hrsz-ú óvoda, idősek klubja és udvar 4825 négyzetméter, a 1128 hrsz-ú 
közterület  1093  négyzetméter  térmértékű  lesz.  A  1122/4  hrsz-ú  ingatlan  a  forgalomképtelen 
törzsvagyon a 1122/3 hrsz-ú telek pedig a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részét fogja 
képezni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom „Az 
Önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 
4.) számú rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

12/2011. (VIII. 05.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta „az önkormányzat 
tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás” egyes szabályairól szóló 6/2007. (IV. 4.) 
számú rendelet módosítását. A módosító rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy kíván-e még valaki szólni? Amennyiben nem, a testületi 
ülést bezárom.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  az  ülést  17:10 
perckor bezárta.

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester        jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Rajcsányi László József Bógó Ferenc László
                   képviselő                   képviselő
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