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Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 22-én 
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Koncz Ferenc 
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Napirend előtt: 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Szeretettel köszöntök mindenkit. Az ülést megnyitom.  
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből három fő 
jelen van. Két fő települési képviselő, Koncz Ferenc és Kertész Mihály egyéb munkahelyi 
elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Simon János a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Sárbogárdi Járási Hivatala vezetője egyéb elfoglaltsága miatt szintén nem tud az ülésen részt 
venni. 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom  megválasztani Bódi Zoltán alpolgármestert, települési 
képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a képviselő-testület a jelenlévő három 
települési képviselő szavazásával három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi döntést hozta: 
 
 
 
 
 



Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

134/2015.(X.22.) számú határozata 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 22-én 09.00 órakor 
kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő 
személyének megválasztásáról  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015. 
október 22-én 09.00 perckor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről készülő 
jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítőjéül Bódi Zoltán alőplgármester, települési 
képviselőt válassza meg.  
 
Fischer József polgármester: 
 
A kiküldött meghívóhoz képest egy módosítást szeretnék javasolni. 
 
A második napirendi pont okafogyottá vált, ezért javaslom annak tárgyalásról történő 
levételét. 
 
Amikor volt a konyha felújítása, való igaz, hogy a sütő el lett mozgatva a helyéről, és miután 
visszakerült oda, nem működött megfelelően. Szerencsére Nagy Gyula szétszedte, megnézte, 
és lecsúszott vezetéket, és egyéb hibákat talált, amit sikerült megjavítania.  
Sajnos a héten is volt két olyan étel, amelynél nem működött megfelelően a sütő, viszont a 
javítást követően teljesen jól működik. 
 
Természetesen lenne rá pénzünk, beruházzunk egy másik sütőre, de ha lehet hinni az 
ígérteknek, akkor a jövő évben ismét lesz pályázat a gépek teljes cseréjére 90-95%-os 
támogatással, tehát 5-10%-os önerővel. Az pedig egyáltalán nem mindegy, hogy 1.500.000-
2.000.000,-FT-os beruházásnál, 100.000,-Ft-os hozzájárulással kicserélünk mindent.  
Mivel így a sütő vásárlásra most még sincs szükség, nem is szeretném erőltetni.  
Azt tudjuk, hogy ez már 20-25 éves gépezet, amelyhez már lehet, hogy alkatrészt sem lehet 
találni. 
Egyelőre tökéletesen működik. A jövő évet majd meglátjuk. Amennyiben nem jönnek össze a 
pályázatok, akkor el kell gondolkoznunk, hogy beruházunk egy sütőre, illetve két 
gázmozsárra, de az majd még eldől. 
Mindezeknek megfelelően, tehát szeretném, hogyha a második napirendi pontot levennék a a 
tárgyalandók közül. 
 
Kérdezi, hogy van-e valakinek  más javaslata? 
 
A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.  
 
A képviselő-testület a javasolt napirenddel kapcsolatban a jelenlévő három képviselő 
szavazásával három igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi döntést hozta: 

 
 
 



 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

 
135/2015.(X.22.) számú határozata 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015október 22-én 09.00 órakor 

kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015. 
október 22-én tartandó nyilvános ülésének napirendi pontjait a kiküldött meghívóban 
szerepeltekhez képest a 2./ napirendi pont levételével : „2./ Döntés a Hantosi 
Főzőkonyhában elektromos, légkeveréses sütő beszerzésről” jóváhagyja és az ülés 
napirendi pontjait ennek megfelelően az alábbiak szerint tárgyalja: 
 

1./ Döntés a 2434 Hantos, Kossuth utca 4.szám  alatti , hantosi  ingatlan-nyilvántartásban 77 
hrsz-ú  ingatlan megvásárlásáról  
Előadó: Fischer József polgármester 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
 

Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására. 

 
 

1. napirend 
 
 

Döntés a 2434 Hantos, Kossuth utca 4. szám alatti, hantosi ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú 
ingatlan megvásárlásáról 

 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit, 
a szerződés tervezetet áttanulmányozás végett elektronikus úton megkapták, 
jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ahogy a képviselő-testület tagjai a kiküldött anyagból láthatták, most már elhárultak az 
akadályok a lakás megvásárlása elől, tehát meg van az energetikai tanúsítvány, az 
értékbecslőtől hiányzó értékbecslés most már szintén megvan. Az értékbecslő hölgy a 
helyszínre kijött, felbecsülte az ingatlant, és 40.000,-Ft-tal többre becsülte, mint amiről már 
korábban beszéltünk, vagyis a 2.540.000,-ft-ra becsülte az ingatlan értékét.  
Az adás-vételi szerződésből már egy javított verziót kaptak meg a képviselő-testület tagjai, de 
sajnos még ez sem a végső verzió, méghozzá azért, mert a tulajdonosokkal való tegnapelőtti 
beszélgetés után ketten jelezték, hogy nem tudnak és nem is hajlandóak bankszámlát nyitni, 
ezért nekünk meg kell oldani, hogy számukra készpénzben fizessünk. 



Én beszéltem az ügyvédi irodával, és azt mondták, hogy természetesen tudják módosítani a 
szerződést, hogy ketten a vételár rájuk eső részét, az adás-vételi szerződés aláírásakor 
feltudják venni. 
Ebben a javaslatban még az is szerepel, hogy mennyi az ügyvédi költség, amely 41.000,-Ft. 
 
Tehát kérem a képviselő-testület hozzájárulását, ahhoz, hogy ezt az ingatlan 
megvásárolhassuk ezekkel az említett költségekkel. 
 
 Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan kinek van 
kérdése, illetve kérem, hogy az ingatlan vásárlással kapcsolatban mondják el véleményüket, 
hozzászólásaikat! 
 
Hozzászólások: 
 
Bódi Zoltán alpolgármester, települési képviselő: 
 
Akkor most átutalják az ügyvédnek a pénzt? 
 
Fischer József polgármester: 

 
Nem. Az egyik eladónak átutaljuk a vételárat, a másik kettőnek pedig készpénzben 
fizetjük ki.  
 
Gálné Papp Erika jegyző: 

 
Elnézést, de arról, hogy az ingatlant értékesítő három tulajdonosból kettő számára 
készpénzben történik majd a vételár kifizetése most hallok először. A képviselő-testület 
2015. szeptember 14-én tartott ülésén fogadta el a  kiadások készpénzben történő 
teljesítéséről szóló 11/2015. (IX.15.) önkormányzati rendeletét, melyben az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ával összhangban a baki 
átutalások előnybe helyezése mellett részletesen szabályozásra kerültek a kiadások 

készpénzben történő teljesítések esetei.   Mivel csak most értesültem arról, hogy a 

megvásárolni kívánt ingatlan  vételárának egy részét készpénzben javasolja kifizetni a 

polgármester úr szeretnék kérni egy kis időt, hogy megnézhessem erre jogilag van-e 

lehetőség. 
 
Fischer József polgármester: 

 
A rendeletünket én már megnéztem, amelyben az van, hogy nekem, mint  
polgármesternek jogom van készpénzes kifizetést engedélyezni. 
 
De rendben van nézze meg a jegyzőasszony  is,  semmi gond. 
Való igaz, hogy mindenki arra próbál minket rávenni, hogy mindet utalással intézzünk, de 
sajnos az eladót nem tudom sakkban tartani, azzal, hogy csak utalással oldjuk meg ezt a 
helyzetet. Amennyiben ő nem bízik meg senkiben és nem is hajlandó nyitni, akkor sajnos 
nem marad más választásunk. 
 
 

 

 



 

Bódi Zoltán települési képviselő: 

 
Ez érdekes egyébként, mert manapság aki hitelt vesz fel, annak a bank nem adja oda 
készpénzben, hanem úgy utalja neki is. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 

Igen, de vannak, akik ragaszkodnak a készpénzhez. Amikor a lányunk és párja vették a 
házukat, akkor az eladók ott is ragaszkodtak a készpénzhez. 
 
Fischer József polgármester: 

 

Igen így igaz. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 
Akkor mi is úgy vittük az ügyvédi irodához a pénzt és ott lett átadva, pedig feltételezem, 
hogy nekik volt bankszámlájuk. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 

 
 Amennyiben másként nem megy, ezt kell elfogadnunk. 
 
Fischer József polgármester: 

 
Beszéltem az egyik eladóval, Szekrényesiné Zelnik Erzsébettel, aki mondta, hogy nagyon 
rossz tapasztalatai voltak, ő nem bízik ebben a rendszerben, főleg ekkora összegnél, tehát 
ő csak is készpénzben hajlandó elfogadni a vételárat. A másik  tulajdonos, aki készpénzes 
kifizetéshez ragaszkodik, Zelnik Istvánt, aki Sárosdon lakik, még telefonon sem tudtam 
elérni, de már ő is jelezte, hogy nincs bankszámlája és nem is akar nyitni. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 

 
Átnézve Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások készpénzben 
történő teljesítéséről szóló 11/2015.(IX.15.) önkormányzati rendeletét tájékoztatom a 
Képviselő-testületet, hogy az ingatlan vételárának készpénzben történő kiegyenlítése 
nem szerepel a készpénzben teljesíthető engedélyezett kiadási jogcímek között. 
 
Ugyanakkor Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások 
készpénzben történő teljesítéséről szóló 11/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelete 4.§ 
(2) bekezdése alapján jogcímtől függetlenül a polgármester indokolt esetben egyedi 
mérlegelési jogkörben dönthet a 11/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) 
bekezdésben – mely az engedélyezett,  készpénzben teljesíthető kiadásokat tartalmazza- 
foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről. 
 
Ez utóbbi rendelkezés azt jelenti, hogy amennyiben a polgármester indokoltnak tartja, 
mérlegelési jogkörében, egyedi döntéssel, határozattal és indokolással engedélyezhet a 
rendeletben felsorolt, készpénzben teljesíthető kiadásokon túl is készpénzes kiadás 
teljesítést. Ennek a polgármesteri döntésnek a meghozatala előtt, erre vonatkozó utasítás 



hiányában  a házipénztárból, csak a rendeletben felsorolt és engedélyezett készpénzes 
kiadások teljesíthetők.  
 
Szeretném megjegyezni, hogy eléggé szokatlan, ingatlan vételárának önkormányzati 
szinten készpénzben történő kiegyenlítése illetve ekkora összeget készpénzben történő 
kifizetése. 
Kicsit furcsa az, hogy ők miközben szeretnék értékesíteni az ingatlant  a viszonylag pangó 
ingatlan piacon egy biztos vevő esetében, a megállapodás  után még további feltételeket 
támasztanak. 
 
Fischer József polgármester: 

 

Sajnos nem tudjuk másképp megoldani jegyzőasszony. Valóban furcsa, hogy ilyen 
bizalmatlanok, de nem tudunk mit tenni. 
 
Rendben van, meg fogom hozni az egyedi döntésemet, határozatomat írásban.  
 
Én azért mondtam, hogy ez megoldható, mert tegnap azzal jött a kolleganő is, hogy már 
van ilyen rendeltünk, így ez nem egy egyszerű mutatvány. Erre én mondtam, hogy ha 
aszerint a bizonyos pont szerint meg lehet a dolgot oldani, akkor én ezt vállalom. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 

 
Szeretném ismét jelezni és kérni, hogy a képviselő-testületi ülésen tárgyalandó ügyekkel, 
anyagokkal kapcsolatban változás következik be az eredetileg egyeztetetthez képest, 
akkor arról időben, még a képviselő-testületi ülés előtt szíveskedjen tájékoztatni a 
polgármester úr. A mai esetben is, ha a tegnapi nap folyamán telefonon vagy ma reggel 
jelezte volna ezt a változást, akkor nem a képviselő-testületi ülésen kellett volna időt 
szánni a rendelet áttanulmányozására és így a munka hatékonyabb lehet.  
 

Fischer József polgármester: 

 
Ez teljes egészében szinte tegnap derült ki, és sajnos csak ma találkoztunk. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 

 
Én ezt értem, de reggel sem említette ezt a változást.  
 
A kérésem arra irányult, hogy időben kapjak a munkámat érintő változásokról 
tájékoztatást, információ hiányában nem tudom ugyanis azt  elvégezni. 
 
 
Fischer József polgármester: 

 
Rendben van jegyzőasszony. 
Sajnos vannak olyan esetek, amikor rendkívüli dolgokról van szó és nincs itt. Viszont  a 
mindennapi dolgokkal kapcsolatos rendkívüli helyzeteket azonnal kell orvosolni. 
 
 

 



Gálné Papp Erika jegyző: 

 
Ezt is értem. Azt gondolom, hogy az a tény, hogy nem mindennap Hantoson dolgozom, 
nemcsak Hantos, hanem Nagylók is a munkavégzési helyem nem akadálya annak, hogy a 
képviselő-testületi ülésen tárgyalandó és leegyeztetetthez képest történő változásokról – 
időben- akár telefonon, akár e-mailben-  értesítsenek.  
 
Fischer József polgármester: 

 
Én ez tudom jegyzőasszony. 
Általában azért szeretem, ha adódik egy ilyen dolog, akkor ahhoz úgy állunk hozzá, hogy 
ha lehet, akkor oldjuk meg. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 

 
Azt gondolom, hogy én kérésem az időben történő információnyújtásra irányult, és nem a 
probléma megoldásról. 
 

Fischer József polgármester: 

 

Rendben. 
A képviselő-testület részére ezt a kiegészítést szerettem volna tenni. 
Az, amit még az ügyvédi irodával is meg kell beszélni, az, az hogy arra napra, amikorra 
tudjuk, hogy sor kerül a szerződés aláírására, akkor ezt a pénzt, vagyis a kb. 860.000,-Ft-
ot ott vegyük fel, és ne utaztassuk, hiszen nem szívesen sétálgat az ember ekkora 
összeggel. Tehát a technikai részét kellene majd ennek megoldani, azért hogy a pénz 
eljusson, oda ahova kell. Természetesen meg fogom hozni írásban a készpénzben történő 
kifizetés engedélyező egyedi döntésemet. határozatomat is. 
Van még egy fontos pont a szerződésben. Az, hogy a szerződés aláírását, valamint a pénz 
átadását követően a tulajdoni jog átruházása azonnal megtörténjen, és ne kelljen erre fél 
évet, vagy többet várni, mert azzal hátrányos helyzetbe került volna az önkormányzat. 
 
Az első változatban, amit kiküldtünk, még nem így szerepelt. 
 
Jegyzőasszonynak köszönöm is az észrevételt, mert őszintén ilyet eddig nem láttam. Ezért 
is van szükség az ilyen háttér segítségre, és ebben maximálisan hagyatkozom a jegyző- 
asszonyra. 
Az ügyvédi iroda azért küldte úgy korábban a szerződést, mert ilyen formában szokták 
manapság csinálni a szerződéseket, de mi kértük, hogy azt vegyék ki, tehát minket 
védjenek, abból a szempontból, hogy nehogy meggondolja magát a 6 hónap alatt az eladó, 
vagy mégse írja alá a tulajdonjog átruházáshoz a hozzájárulást. 
Azt akartuk, hogy az aláírást követően Hantos Községi Önkormányzat legyen a 
tulajdonos, onnantól kezdve mi felelünk az ingatlanért. 
Ez lett volna az újdonság. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 

 
Akkor már csak arról kell beszélnünk, hogy felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a 
készpénz kifizetést megvalósíthassa? 
 



Gálné Papp Erika jegyző: 

 
Ahogy említettem Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások 
készpénzben történő teljesítéséről szóló 11/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelete 4.§ 
(2) bekezdése alapján jogcímtől függetlenül a polgármester indokolt esetben egyedi 
mérlegelési jogkörben dönthet a 11/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) 
bekezdésben – mely az engedélyezett,  készpénzben teljesíthető kiadásokat tartalmazza- 
foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről. 
 
Ez utóbbi rendelkezés azt jelenti, hogy amennyiben a polgármester indokoltnak tartja, 
mérlegelési jogkörében, egyedi döntéssel, határozattal és indokolással engedélyezhet a 
rendeletben felsorolt, készpénzben teljesíthető kiadásokon túl is készpénzes kiadás 
teljesítést. Ennek a polgármesteri döntésnek a meghozatala előtt, erre vonatkozó utasítás 
hiányában  a házipénztárból, csak a rendeletben felsorolt és engedélyezett készpénzes 
kiadások teljesíthetők.  
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Tehát akkor ezt nekünk nem is kell jóváhagyni? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 

 
Az ingatlan vételára egy részének készpénzben történő kifizetését – amennyiben arról a 
polgármester egyedi, írásos és indokolt döntést hoz- nem kell jóváhagynia, hiszen az a  
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő 
teljesítéséről szóló 11/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelete 4.§ (2) bekezdése alapján a 
polgármester hatáskörébe tartozik.  
 
Fischer József polgármester: 

 
Rendben. 
Tehát akkor javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Kossuth utca 4. szám alatti ingatlant 
ezzel az összeggel, és ezzel az ügyvédi költséggel megvásárolásáról szóló határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 

 
Azt még nem olvastam, hogy az ügyvéd elintézi a tulajdoni lap átíratást is? 
 
Fischer József polgármester: 

 
Nos, azt én sem tudom. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 

 

Általában úgy szokták, hogy végig viszik az egész ügyet, de nem látom most sehol sem 
leírva. 
 
 

 



 

Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 

 
„ A megbízás hatálya a tulajdonjog bejegyzésig tart azzal, hogy a földhivatali határozatok 
kézbesítésére nem terjed ki. A szerződő felek kérik az eljáró körzeti földhivatalt, hogy a 
határozatokat, vagy egyéb iratokat közvetlenül a számukra kézbesítse.” 
Tehát akkor benne van. 
 
Fischer József polgármester: 

 
Tehát akkor ide tartozik, de maga a kézbesítés már nem. 
 
Bódi Zoltán települési képviselő: 

 
Rendben van. 
 
Fischer József polgármester: 

 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a 2434 Hantos, Kossuth utca 4. szám alatti, 
hantosi ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról szóló határozati javaslatot 
fogadja el.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri, hogy aki a Döntés a 2434 Hantos, Kossuth utca 4. szám alatti, hantosi ingatlan-

nyilvántartásban 77 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban három települési képviselő szavazásával  
három igen szavazattal ,  
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2015. (X.22.) számú 
határozata  

 
Döntés a 2434 Hantos, Kossuth utca 4.szám  alatti , hantosi  ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú  

ingatlan megvásárlásáról 
 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő- testülete  a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a ,, Döntés a 2434 Hantos, Kossuth utca 4.szám  alatti, hantosi  ingatlan-
nyilvántartásban 77 hrsz-ú  ingatlan megvásárlásáról " című előterjesztést és az ügyben az 
alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a  Szekrényesi 
Györgyné ( Született: Zelnik Erzsébet)  Pákozd, Sport utca 24. szám alatti lakos,  Zelnik István  
Sárosd, Perkátai út 31. szám alatti lakos, valamint a Tóth Lászlóné ( Született: Zelnik  Anikó)  
Hantos, Kossuth utca 2. szám alatti lakos tulajdonában lévő  
 
2434 Hantos, Kossuth utca 4.szám  alatti, hantosi  ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú,    kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület  művelési ágú  ingatlant  2.500.000 Ft azaz kettőmillió-
ötszázezer forintért meg kívánja vásárolni. 
 
 
A Képviselő-testület a megvásárolni kívánt 2434 Hantos, Kossuth utca 4.szám  alatti, hantosi  
ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú  ingatlan vételáraként fizetendő 2.500.000 Ft-ot azaz 
kettőmillió- ötszázezer forintot az Önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület a megvásárolni kívánt 2434 Hantos, Kossuth utca 4.szám  alatti, hantosi  
ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú  ingatlan megvásárlásáról szóló adás-vételi szerződés 
tervezetét- mely jelen határozat melléklete- változtatás nélkül elfogadja, jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy az ingat|an 
megvásárlása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, Szekrényesi Györgyné ( 
Született: Zelnik Erzsébet)  Pákozd, Sport utca 24. szám alatti lakos,  Zelnik István  Sárosd, 
Perkátai út 31. szám alatti lakos, valamint a Tóth Lászlóné ( Született. Zelnik Anikó)  Hantos, 
Kossuth utca 2. szám alatti  lakosokkal a 2434 Hantos, Kossuth utca 4.szám  alatti, hantosi  
ingatlan-nyilvántartásban 77 hrsz-ú  ingatlan megvásárlásáról szóló adás-vételi szerződést 
aláírja. 
 
A Képviselő-testület 2434 Hantos, Kossuth utca 4.szám  alatti, hantosi  ingatlan-
nyilvántartásban 77 hrsz-ú  ingatlan adás-vételének lebonyolításához szükséges teendők ( 
különösen: adás-vételi szerződés elkészítése, ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzése) elvégzésével 41.525.- Ft azaz Negyvenegyezer-ötszázhuszonöt forint díjazás 
mellett Dr. Berzeviczy Gábor  ügyvédet, a Sükösd Rozman és Berzeviczy Ügyvédi Iroda 
(7000 Sárbogárd, Asztalos utca 1.)  tagját bízza meg. 
 
Határidő: 2015. november 15. 
Felelős: Fischer  József  polgármester 
 
 

 
 

A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el. 



 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Megköszönöm a megjelenést, s az ülést 09.30 perckor bezárom.                      

   

K.m.f. 

 
 
   /:Fischer József:/                                   /: Gálné Papp Erika:/   
        polgármester                                                                             jegyző   

 
 
 

/ Bódi Zoltán:/ 
jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


