JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2018. február 05-i rendkívüli ülésén

Hozott határozatok: 15/2018.(02.05.)
Hozott rendeletek: -
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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2017. február 05-i rendkívüli ülésén
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak: Somogyi Béla - polgármester
Nagy András Gábor - alpolgármester,
Bálintné Balogh Mária, Józsa László, Molnár Tibor, Rácz Zsolt, Szabó Gábor
László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző

NAPIREND ELŐTT

Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8
fő jelen van.
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirend elfogadást és megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint:

1. A 01125 hrsz-ú önkormányzati terület belterületbe vonása

2

Napirend tárgyalása
1. A 01125 hrsz-ú önkormányzati terület belterületbe vonása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti a Képviselőkkel, hogy az elmúlt testületi ülésen
döntöttek a vállalkozói park projektről, de ahhoz, hogy megvalósulhasson az Ürbői úti
háromszög területen, a Szőke tanyával szemben a park, ahhoz belterületbe kell vonni, majd
ezt követően felparcellázható lesz. A belterületbe csatoláshoz a Testület döntése szükséges.
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a belterületbe csatolásról szóló
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
15/2018.(02.05.) sz. K.t. határozat:
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező bugyi
01125 hrsz-ú terület belterületbe vonást és más
célú hasznosításáról szóló engedélyezési eljárást
elindítja.
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilatkozik, hogy
• a 01125 hrsz-ú terület belterületbe vonási
kérelmének
céljára
az
Ipari
park
településfejlesztési célt határozza meg.
• Bugyi Nagyközség Önkormányzata vállalja, hogy a
terület négy éven belül felhasználásra kerül.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő:azonnal

Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli ülésen a
megjelenést és az ülést bezárta.
K.m.f.

Somogyi Béla
polgármester

dr. Szatmári Attila
jegyző
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