JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012.
október 11. 8.30 órakor, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Kossuth
László, Sas Zoltán, Spaits Miklós, Székely Attila, Tölli László képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Mezey Attila alpolgármester
Hodruszky Lajos alpolgármester
Gáspár Krisztián képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Szabó – Tóth Péter műszaki ügyintéző
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 8 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Döntés a HUSK/1101/1.1.1/0356 kódszámú, a „Magyar – Szlovák határon átnyúló
gazdasági kapacitás racionalizálása”című pályázathoz kapcsolódó (Gyömrő, Táncsics M. út
37. sz.) ingatlan-használati jogának megvásárlásáról.
Gyenes Levente polgármester: Az ügyvéd úr elkészítette a használati jog megvásárlásáról
szóló szerződés – tervezetet.
Szabó – Tóth Péter műszaki ügyintéző: A használati jog megvásárlásának értékét 2013.
március 31-ig kell megfizetni, mert az idei 2012-es évben a pályázathoz kapcsolódó
támogatás lehívására már nem lesz lehetőség. A 18 millió Ft-os kifizetést egy összegben kell
teljesíteni, melynek határideje 20 év.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Aki az elhangzott kiegészítéssel
együtt a (Gyömrő, Táncsics M. út 37. sz.) ingatlan-használati jogának megvásárlásával
egyetért, szavazzon.

196/2012.(X.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a 221/2011. (10. 27.) számú határozat alapján az alábbi határozatot hozza:
a HUSK/1101/1.1.1/0356 kódszámú,
a „Magyar – Szlovák határon átnyúló gazdasági kapacitás racionalizálása” című
nyertes pályázatban tervezett beruházás megvalósításához szükséges, 1532/4 hrsz-ú
ingatlan (Gyömrő, Táncsics M. út 37.) ingatlan-használati jogát megvásárolja
18 millió forint értékben.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg, az erre vonatkozó szerződést írja alá.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
K.m.f.
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