
Magyarkeresztúr Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
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5/2012 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 6-án  
               (kedden) 15.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
  
Az ülés helye: Községháza Magyarkeresztúr 
 
Jelen vannak: 
   Németh Erzsébet  polgármester 
   Kálmán Zoltán  alpolgármester 
   Eőry Gyula   képviselő 
   Makidáné Fűzi Katalin képviselő 
   Ottlakán Roland Olivér       körjegyző 
    
 
Németh Erzsébet polgármester: Köszöntötte megjelenteket, megállapította, hogy a 
rendkívüli ülésen a képviselők több mint 50 %-ban  megjelentek, az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. 
Javaslatot tett jegyzőkönyv-hitelesítőre Kálmán Zoltán alpolgármester személyében 
Polgármester napirend előtt beszámolt a lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két 
ülés között végzett munkáról. 
 
Némeht Erzsébet polgármester: Javaslatot tett a napirendre, melye képviselők egyhangúlag 
az alábbiak szerint fogadtak el: 
 
N A P I R E N D : 
 

1.) Magyarkeresztúr 167/2 hrsz-ú ingatlan eladása  
      Előadó: Németh Erzsébet polgármester 
 

Napirend tárgyalása: 
 
Napirend 1.) pontja: Magyarkeresztúr 167/2 hrsz-ú ingatlan eladása 
 
Németh Erzsébet polgármester: Az előző testületi ülésen már képviselő-testület egyetértett 
azzal, hogy a 167/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kerüljön, ennek kapcsán döntés született az 
ingatlan átminősítéséről forgalomképtelenből – forgalomképessé, illetve arról, hogy az 
ingatlan értékbecslését rendeljék meg. 
Jelen ülésen pedig az eladási árról, illetve a vevő kijeleléséről szükséges dönteni. 
Javasolja tehát, hogy az ingatlan vételára bruttó 100.000,- forintba legyen  meghatározva, 
vevőnek pedig Egenhoffer Tamás Sopronnémeti, Almáskerti sétány  1 sz. alatti lakos kerüljön 
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kijelölésre. Tovább azt is szükséges határozatba foglalni, hogy az eladással járó költségek a 
vevőt fogják terhelni. 
 
Képviselő-testület –javaslattal egyetértve- 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   
   Magyarkeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testületének 
   11/2012.(III.06.) h a t á r o z a t a  
 
   Magyarkeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testülete 
   a Magyarkeresztúr, Kossuth u. 70. sz. előtti 167/2 hrsz-ú ingatlan 
   vételárát 100.000,-ft-ban határozza meg. 
    
   Az ingatlan vevőjének: Eggenhofer Tamás és Eggenhofer Tamásné 
   Sopronnémeti, Almáskerti sétány 1 szám alatti lakost jelöli ki. 
 
   Az eladással járó költségek a vevőt terhelik. 
 
   Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 
   szerződés aláírásával. 
 
   Határidő: 2012. március 20. 
   Felelős:    Németh Erzsébet polgármester 
 
 
Németh Erzsébet polgármester:  Miután több napirend és hozzászólás nem volt, képviselő-
testület rendkívüli ülését 15.30 órakor bezárta. 
 
 

kmf. 
 

Németh Erzsébet                 Ottlakán Roland Olivér 
polgármester                  körjegyző 
 
 
 
     Kálmán Zoltán 
     jkv-hitelesítő 


