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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Kórós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2022. július 11. napján 
 

megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2022. július 11. napján 15 óra 00 perckor Kórós Község Önkormányzat Képviselő-
testületének rendkívüli, nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye: Kórós, Kossuth Lajos utca 40. sz. 
 
Jelen vannak: 
Gotthár László polgármester 
Gotthár Lászlóné alpolgármester 
Laudon Zoltán képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal: 
Pedrovácz Zsuzsanna ig. ea. (jegyző megbízottja) 
 
A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 
 
Gotthár László polgármester köszöntött minden megjelentet, és megállapította, hogy 
Hohmann Endre és Fodor Ferenc képviselő nincs jelen az ülésen, de mivel 3 fő képviselő 
jelen van, ezért a minősített többséghez szükséges létszám rendelkezésre áll. Ismertette az 
előzőleg megküldött napirendi pontokat. 
 
A napirendre vonatkozólag más javaslat nem érkezezett, így a képviselő-testület egyhangú 
szavazati aránnyal (3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás), alakszerű határozat nélkül az alábbi 
napirendi pontokat szavazta meg: 
 
Napirend: 
 

1. Döntés a 38/1. hrsz. ingatlan megvásárlásáról 

Előadó: Gotthár László, polgármester 

 

 

2. Egyebek (egyéb felmerülő kérdések, lakossági panaszok és kérdések, maximum 

10 perc időkeretben) 

 

 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

Gotthár László, polgármester elmondta, hogy a meghívóval együtt kiküldött előterjesztések 
alapján történik a napirendi pontok tárgyalása. 
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1. Döntés a 38/1. hrsz. ingatlan megvásárlásáról 

Gotthár László, polgármester előadta: 
A 038/1. hrsz. ingatlan megvásárlásával kapcsolatban hiánypótlásra szólított fel minket a 

Nemzeti Földügyi Központ és új határozat meghozatalát kérik tőlünk. Az új határozat pedig a 

következőképpen néz ki, csakis a 038/1-es helyrajzi számú ingatlant kívánjuk megvásárolni, 

és ezért 3.427.880 forintot ajánlunk, a 4 hektár területért. 

Kérdezem a képviselő testületet, hogy van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása? 

Módosítási javaslat? 

Nincs hozzászólás, javaslat. 

Gotthár László polgármester a 038/1. hrsz. ingatlan megvásárlásáról szóló 6/2022 (I. 10.) 
számú határozat módosításával kapcsolatos döntés kérdésében szavazást rendel el.  

 

A képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal (3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) az alábbi 
döntést hozta: 

 

Kórós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2022. számú (VII.11.) határozata 

 

Kórós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 6/2022. számú 

(II.10.) határozatát az alábbiak szerint módosítja. 

Kórós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

a 2022. évi költségvetése terhére vételi ajánlatot tesz az alábbi ingatlan vonatkozásában a 

Nemzeti Földügyi Központ felé. 

Kórós, külterület 038/1. hrsz., ajánlati ár: 3 427 880.- Ft, Hárommillió-

négyszázhuszonhétezer-nyolcszáznyolcvan forint. 

Kórós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

ügylet megvalósítása érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, ideértve az 

adásvételi szerződés aláírását is. 

Kórós, 2022.07.11. 

Határidő: 2022.07.11. 

Felelős: polgármester 

 

2. Egyebek (egyéb felmerülő kérdések, lakossági panaszok és kérdések, maximum 10 perc 

időkeretben) 
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Gotthár László, polgármester előadta: 
Következik a második napirendi pont, az egyebek. Kérdezem a képviselő testületet, hogy 
van-e valakinek az egyebekben közérdeket érintő megtárgyalandó kérdése?  

A képviselő-testület részéről egyéb kérdés, felvetés nem volt, ezért a képviselő-testületi 
ülést 15 óra 22 perckor a polgármester berekesztette. 

 
 

Kmf. 
 
 
 ……………………………………… ……………………………………. 
 Gotthár László Dr. Kiss Mónika 
 polgármester jegyző 


