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Jegyzőkönywezetőz
Takács

Lászlőné

jegyző

a

jegyzőt, képviselőket, Kassai Lászlőt és
feleségét.Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 3 fő jelen van. Kérte a
képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok téngyalásával értsenek egyet, azt

Marton Istvánné polgármester: köszöntette
fogadják el.

A képviselő-testület hatérozathozatal nélkül, egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:

NAP I R E

NDE

T

1.1

Lakőtelek értékesítése
Előadó

1./

:

Marton Istvárrné polgármester

Napirend

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy Karsai LászIő jelezte, hogy lakótelek
ügyében résztkívánvenni a testületi ülésen, felkérte ismertesse elképzeléseit.
értékesítés

Karsai Lászlő elmondta, hogy Dunaújvárosban lakik, több céggel rendelkezik , építéSi
beruhénásokkal foglalkoznak. El akarnak költözni Dunaújvárosból, ismeri a környéket, hisz

Monostorapáti Erdészetnéldolgozott. Kerestek olyan telket, ahol vendégházakat, 30-40 m2
nagyságú gerendaházat lehet felépíteni, falusi turizmussal kívánnak foglalkozni. Kérdezte,
ho gy az önkormány zat mit tud adni az elképzelésekhez.
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Ács I ászlóné alpolgármester elmondta, hogy a teleknek meg van az ára,ha nem kapja meg
az önkormányzat azt az összeget amit ér, akkor nem adják el, nem minden áron-ákarjáÉ
értékesíteni.

Karsai Lászlő elmondta, hogy normális áron akarjrák megvenni a telket, azt szeretné tudni,
hogy az önkormányzatnak van-e kifogása a tevékenység ellen. Nem szeretné ha utána
birtokvédelmi eljárást folytatnának le vele szemben. 5-6 vendéghétzat szeretnének építeni,
amelyet vadászoknak adnának ki, ami az év nagy részétfelöleli, nem biztos, hogy a vendégek
csendesek lesznek, éjszaka autókkal járnak. Megvásárolni kívant telek mellett is lakótelek
van, lehet, hogy a szomszédot nem zavarjaa tevékenység.Biztosítékot vár a testülettől.

Ács Lászlóné alpolgármester elmondta, hogy a testület nem tud biztosítékot adni,

birtokvédelem a jegyző hatásköre, nem gondolja, hogy az autó hangja zavarjaa szomszédot.

a

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy a 406111. hrsz-u teleken még üzem is
létesíthető, hisz azétt alakították ki, de a vállalkozó még sem épített.Körbe mezőgazdasági
területek vannak, a többi lakótelekre rövid időn belül nem épülnek, azt sem tudja
megmondani ki lesz a szomszéd.

Karsai Lászlő elmondta, hogy tetszik neki a hely, de garancia kell neki, hogy

lesz-e
probléma vagy nem. Véleménye szerint fontos az önkorményzatnak, hogy ne halljon ki a
falu, azért hirdetik folyamatosan a telkeket. Megkérdezte, hogy mennyiben változlk a telek
éra,ha nem kérik avíz és csatornahálőzatkíépítését,mikor lesz kiépítveazltca.

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy a víz és csatorna kiépítésérea tervek
elkészültek, jővéhagyás alatt állnak, a nyár folyamán kiépítika közműveket. Az

önkormányzatnak affa nem lesz pénze, hogy aszfaltos utat építsenki, addig nincs is értelme
amíga többi telek eladása nem történik meg. Azutcamurvázását elvégzik.

Karsai Lász|ő ismét kérdezte, hogy mibe kerül neki

a telek.

Nemoda István külsős alpolgármester elmondta, hogy nem érti mekkora árakről beszél
Karsai Lászlő, nem 10 millióról vansző, atelek ára5,5 millió forint.

Ács Lászlóné alpolgármester elmondta, hogy Ők nem adhatják kevesebbért az ingatlant
amiért a szakértő értékelte,I0 %o-kal térhetnek el az ártőI féI milliót tud engedni az
önkormányzat.

Karsai Lászlő érdeklődő elmondta, hogy ki kell alakítani az

utat, Dunaújvarosban 10 millió
forintért közműves ipari parkot lehet vásárolni. Beruházni szeretnének Vigántpetenden idén
80 millió forintot hoznának, a települést megismemék, hímevet szereznének a falunak,
véleményszerint a200 fő állandó lakos után nincs bevétel.

Ács Lászlóné alpolgármester kérte KarsaiLászlótadja meg az qánlatát.

Karsai Lászlő elmondta, hogy 3,5 millió forintot hajlandó a telekért ftzetn| Fizet iparűzési
adót, két cégéneka székhelyétidehozza a faluba.

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy a telek 5,5 millió forint, a villany ki van
építve,avíz és csatomahálőzatkiépítik, ha megveszi a telket, ha nem.
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Nemoda István külsős alpolgármester elmondta, hogy 10-15 éve kezdte az önkormányzat a
lakótelkeket kialakítani. Egy telket 1 millió forintért értékesítenek,a szóban forgó ingatlan 4
telek nagyságű. Afalu kezd megújulni, nem azt mondják, hogy ettől megáll az e|néptelenedés.
A testület nem teheti meg, hogy szóbeli ig&etre olcsóbban adja a telket. Két vállalkozás van a
településen a pálinka ház, és a falun kívüli vendéglátó egység. Nem idegenkedik attól, hogy
gerenda hazak létesüljenek a faluban,bétr ez tájidegen, mivel itt kőből építikaházakat.Ezí az
építéshatósággalkelltisztéuni. Ahol vartmozgáso ott van hang is, de a telek kiesik a falutól.

Karsai Lászlő elmondta, ha megegyeznek 1 héten belül a tewező itt lesz, ezét építgerenda
házat mert azt olcsóbban ki tudja hozni, mint a köből építettháLzat. Pályánní szeretnének, a
megvalósításra.
Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy az önkorményzat nem teheti azt
az 5,5 millió forint értékűtelket 3,5 millió forintért értékesítse.

meg, hogy

Karsai Lász|ő elmondta, hogy a vételár az Ő pénze. Ő tudla, hogy a befektetett értékmikor
térül meg, azéft. mondta ezt az átat, merthoz a falunak bevételt, hírnevet.
Ács Lászlóné alpolgármester elmondta, hogy nem

tátmogatja

érdekétkell, hogy nézzék.

Karsai Lászlő ajánlatát, a falu

Nemoda István külsős alpolgármester elmondta, hogy Ő támogatná, ha I,5 oldalon leímá,
hogy mit akar, és falufórumot hívnának össze.

Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy a testület nem értékesíthetikevesebb összegért a
telket, mint amiről az értékbecslésszól, a lakosság eztnem döntheti el, ezt testületi hatáskör.

Karsai Lászlő elmondta, hogy 5 hektátt lehet venni 5 millió forintért, a szakéfiő olyan
összeget áIlapit meg, amit mondanak neki.

Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy a szakértő űgy alakitla ki a forgalmi értéket,hogy a
településen értékesítettingatlanok forgalmi értékétveszi fi gyelembe.

Karsai Lászlő elmondta, hogy

abban az esetben

ftzeíiki az

5

millió forintot, ha azt 4 éve alatt

részletekbe fizetheti meg.

Ács Lászlóné alpolgármester elmondta, hogy az ősszel választások lesznek, nem tudják ezt
felvállalni, 4 év alatt elértéktelenedik a pénz. Nincs garancia arra, hogy nem lesz új vevő.

Marton Istvánné polgármester megállapította, hogy a képviselők egyhangúlag úgy ítélik

meg, hogy a teleket forgalmi értékalatt nem értékesítik.Irásos kérelmet Karsai LászIő nem
adott be, ezréthatározatot errőI nem hoznak.
Rendkívüli testületi ülést 18,15 órakor bezárta.
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