Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testület
Szám: 287-11/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 29.-én tartott
rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal
Jelen vannak:

Távol maradt:

Szebeni Endre
Bacsóné Ignácz Katalin
Szuetta István Józsefné
Porempovics Mihály Miklós

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Csató Szabolcs
Bodnár-Hudák Eszter

jegyző
jegyzőkönyv-vezető

Kovács Barnabás
dr. Kárpát György Artúrné
Petercsák Vince

képviselő
alpolgármester
képviselő

Szebeni Endre: Köszönti a Képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes a
megválasztott 6 fő képviselőből 3 fő és a polgármester jelen van.
A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek
Bacsóné Ignácz Katalin és Szuetta István Józsefné képviselőket, jegyzőkönyv-vezetőnek BodnárHudák Eszter.
A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúan elfogadja az alábbi napirendet:
I. Előterjesztés a Kovácsvágás 025/2. és 025/4. hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester
II. Egyéb indítványok, javaslatok

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Napirendi pont

Előterjesztés a Kovácsvágás 025/2. és 025/4. hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester
Szebeni Endre: Elmondja, hogy az átjátszó torony építésével kapcsolatosan megtörténtek az
egyeztetések. A Magyar Telekom Nyrt. elfogadja az 1.200.000 Ft-os bérleti díjat, abban az esetben,
ha Kovácsvágás és Pálháza települések között egyezség születik. Kovácsvágás település ragaszkodik
a bérleti díj fele-fele arányban történő megosztásához, amennyiben erre nem kerül sor a bérleti
szerződést nem írják alá, így a torony építése meghiúsulna. Véleménye szerint nem szabad elengedni

a 600.000 Ft +ÁFA összegű bérleti díjat, így javasolja a tulajdoni hányadtól eltérő megosztás
elfogadását.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2017.(VIII.29.) számú határozata
a Kovácsvágás 025/2 és 025/4 helyrajzi számú ingatlanok bérbeadásából származó
bérleti díj megosztásáról
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy mobil bázisállomás építése és
villamos energia odavezetése céljából a Kovácsvágás 025/2. hrsz.-ú kivett víztározó megnevezésű
és a Kovácsvágás 025/4 hrsz.-ú kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanokat a Magyar
Telekom Nyrt. részére történő bérbe adja. A két ingatlan együttes bérleti díját 1.200.000 Ft+ÁFA
összegben állapítja meg.
Miután a két ingatlan Kovácsvágás Község Önkormányzatával osztatlan közös tulajdonban
található, a bérleti díj a két önkormányzat között 50-50% arányban kerül megosztásra.
A Képviselő-testület a 66/2017.(VIII.23.) számú határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szebeni Endre polgármester, mivel egyéb indítvány nem lévén az ülést befejezettnek tekinti.

K.m.f.
Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

Bacsóné Ignácz Katalin
jkv. hitelesítő

Szuetta István Józsefné
jkv. hitelesítő

