
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron 
következő nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi Nor-
bert, Péntek Vince, Talián Bálint Attila és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív sze-
rinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett képviselő 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen 
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A napirendi javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 224/2016. (XI. 4.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pont: 

1./ Ajándékozási szerződések felbontása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

1./ Ajándékozási szerződések felbontása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy Tóth Mária bertalanpusztai 
lakós ajándékozás címén felajánlotta az önkormányzatnak a bertalanpusztai lakóházát. El-
mondja, hogy ennek ellentételezéseként az önkormányzat ajándékozás címén felajánlotta Tóth 
Máriának az önkormányzat tulajdonát képező Széchenyi utca 21. szám alatti ingatlant, mivel 
Tóth Mária nem akart már a pusztán élni. A megajándékozott a szerződés megkötése előtt 
megnézte az ingatlant, abban az állapotban is szüksége volt rá, amilyenben volt. Hangsúlyoz-
za, hogy az önkormányzat nem ígérte Tóth Máriának azt, hogy teljesen felújítja a belterületen 
lévő lakóházat. Amennyit ígértek, nevezetesen, hogy teljesen kipakolják az ingatlant, azt meg 
is tette az önkormányzat. Elmondja, hogy Tóth Mária az egész falut tele „kürtölte” azzal, 
hogy az önkormányzat nem segít neki, nem újítja fel teljesen az ingatlant. A polgármester fel-
ajánlotta Máriának, hogy csinálják vissza az egészet, tehát kössenek felbontó szerződést. Tá-
jékoztatja a megjelenteket, hogy ezzel Tóth Mária egyet értett. A polgármester elsőként java-
solja, hogy az önkormányzat bontsa fel az önkormányzat által Tóth Máriának ajándékozott 
Széchenyi utca 21. szám alatti ingatlanra vonatkozó szerződést. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2016. (XI. 4.) önkormány-
zati határozata ajándékozási szerződés felbontásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
természetben 7562 Segesd, Széchenyi utca 21. szám alatt található, Segesd 243 helyraj-
zi számú ingatlanra – a Segesd Község Önkormányzata és Tóth Mária (7562 Segesd, 
Bertalanpuszta 34. szám alatti lakós) között, 2016. március 11. napján létrejött ajándé-
kozási szerződés közös megegyezéssel történő felbontásával, a szerződés megkötésének 
időpontjára visszamenő hatállyal – az eredeti állapot az ingatlan-nyilvántartásban hely-
reállításra kerüljön.  

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést 
felbontó szerződést aláírja, valamint az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges 
nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester a Széchenyi utca 21. szám alatti ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződés 
felbontására irányuló döntés meghozatalát követően javasolja, hogy az önkormányzat bontsa 
fel a Tóth Mária által az önkormányzatnak ajándékozott Bertalanpuszta 42. szám alatti ingat-
lanra vonatkozó szerződést. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2016. (XI. 4.) önkormány-
zati határozata ajándékozási szerződés felbontásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
természetben 7562 Segesd, Bertalanpuszta 42. szám alatt található, Segesd 0319/35 
helyrajzi számú ingatlanra – a Tóth Mária (7562 Segesd, Bertalanpuszta 34. szám alatti 
lakós) és Segesd Község Önkormányzata között, 2016. március 21. napján létrejött 
ajándékozási szerződés közös megegyezéssel történő felbontásával, a szerződés megkö-
tésének időpontjára visszamenő hatállyal – az eredeti állapot az ingatlan-nyilvántartás-
ban helyreállításra kerüljön.  
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést 
felbontó szerződést aláírja, valamint az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges 
nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


