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Képviselő-testület 
Hegymagas 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 15-én 10.00 
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti u. 13.) 
 
Jelen vannak: 
 

Tóth János Zoltán polgármester 
Gyurka Miklósné alpolgármester 
Varga József képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 

Lutár Mária jegyző 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, 
jegyzőnőt a rendkívüli nyilvános testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
3 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Javasolom a meghívó szerinti egyetlen napirendi 
pont tárgyalását. Napirendi ponttal kapcsolatban kérdezem van-e valami észrevétel? Aki a 
napirendi ponttal egyetért, az kérem, kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm szépen. A 
testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. Hegymagas 870, 869 és 028/16 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó adásvételi 
jogügyletben elővásárlási jog gyakorlása 

 
 
1. Hegymagas 870, 869 és 028/16 hrsz.-ú ingatlankora vonatkozó adásvételi jogügyletben 
elővásárlási jog gyakorlása 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A 870, 869 és 028/16 hrsz-u műemléki jelentőségű 
területek adásvétele kapcsán megkeresés érkezett az önkormányzathoz azzal, hogy 
nyilatkozzon, kíván-e élni elővásárlási jogával. Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. 
A múlt év áprilisában döntött ebben a kérdésben a képviselő-testület, akkor két magánszemély 
vásárolta meg az ingatlanokat fele-fele részben. Most az egyik tulajdonos kilép, tulajdoni 
hányadát megvásárolja tulajdonostársa. Javasolom, hogy a határozati javaslatot fogadja el a 
képviselő-testület.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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15/2016. (IV. 15.) Kt.   
h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hegymagas 870, 869 és 028/16 hrsz-u ingatlanok vonatkozásában 
elővásárlási jogával nem él. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 
az eljáró ügyvédi irodát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2016. április 20. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 10.25 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Tóth János Zoltán Lutár Mária 
polgármester jegyző 

 
 


