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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kányavár  Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015.február 10- én tartott nyílt üléséről

Határozatok:

6/2015.(II.10.) kt. határozat Tárgykód:D2
7/2015.(II.10.) kt. határozat Tárgykód:Z1



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015.február 10 - én  8,00 

- órakor  megtartott  nyílt ülésről. 

Az ülés helye:  Kányavár Község Önkormányzata hivatali helyisége
                          8956. Kányavár, Fő út 74.

Jelen vannak:    Bertalan Tibor                         polgármester
                            Kissné Kovács Krisztina         alpolgármester

    Kovács Józsefné                      képviselő
    Horváth Gyuláné                     képviselő  

                           Bakosné Bedő Márta              képviselő            

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
    Tóthné Péter Judit jegyző

Bertalan  Tibor  polgármester  köszöntötte  a  megjelent  képviselő-testület  tagjait,  a  jegyzőt. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 5 fő képviselő jelen van.

NAPIREND:

1.) Az önkormányzat 2015-2020 évre szóló Gazdasági Programjának elfogadása.

2.) Térítésmentes ingatlan felajánlásról döntés

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.) Az önkormányzat 2015-2020 évre szóló Gazdasági Programjának elfogadása.
Előadó: Bertalan Tibor  polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

6./2015. (II.10.) kt. határozat

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015-2020. évre szóló 
Gazdasági Programját tudomásul veszi és elfogadja.

2.) Térítésmentes ingatlan felajánlásról döntés
Előadó: Bertalan Tibor  polgármester

Az előterjesztés szóban történt.



Bertalan  Tibor  polgármester tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  Kósa  Istvánné 
nagykanizsai lakos a Kányavár, Fő út 48. szám alatti lakóház tulajdonosa. Nevezett elég távol 
él,  az  ingatlant  folyamatosan  rendben  tartani  nem  tudja,  a  településre  nem  szándékozik 
visszaköltözni, ezért azt térítésmentesen az önkormányzat részére ajándékozza.
A  polgármester  javasolta,  hogy  az  önkormányzat  az  ingatlant  fogadja  el,  s  amennyiben 
lehetősége lesz azt a későbbiekben felújítani, akkor bérbe adhatja. 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők az elhangzottakkal egyetértettek.

A képviselő-testület  5  igen szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta: 

7/2015. (II.10.) kt. határozat

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel elfogadja ajándékozás 
jogcímén Kósa Istvánné Nagykanizsa, Liszt Ferenc út 3. I/3. szám alatti lakos által felajánlott 
tulajdonát képező Kányavár belterületi 190 hrsz - ú lakóház, udvar művelési ágú, összesen 
2321 m2 nagyságú  ténylegesen a Kányavár, Fő út 48 szám alatt lévő ingatlanát.
A képviselő-testület az ingatlan térítésmentes felajánlásáról, ajándékozásról szóló adásvételi 
szerződést elfogadja és jóváhagyja.
A szerződéssel kapcsolatos költségeket az önkormányzat viseli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős:  polgármester

A képviselő-testület nyílt ülésén több napirendet nem tárgyalt.

A polgármester a nyílt ülést 8, 45- órakor bezárta

Kmf .

Bertalan Tibor             Tóthné Péter Judit 
Polgármester                   jegyző


