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EtŐTERJES ZTÉS

Medgyeseg yháza Város Önkormán y zatának Képviselő-testülete
2012. május 15-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Ingatlan felajánlása megvásárlásra

Tisztelt Képviselő-testület !

Czűth Eva Medgyesegyháza, Szondy u. 33lA szám alatti lakos és testvére, Czűth András
felajánlottak megvételre a tulajdonukatképező, jelenleg üresen álló Medgyesegyháza Jókai u.

6. szám alatti ingatlant az önkormányzat számára.

A felajánlás szerint a felajánlott ingatlanon a Jókai utcai óvodához lehetne parkolóhelyet
kialakítani, mivel a szűk utcán nehézkes járművel a parkolás.

A beadványt előterj es ztésenÁez mellékelem.

Az önkormiányzat ilyen jellegű fejlesztést a rendezési tervében, és a fejlesztési
koncepciójában sem tervezett, a költségvetésben pedig nem áll rendelkezésre erre forrás, így
az alábbi j avas l attal élek :

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testül ete Czíth Éva Medgyesegyháza,
Szondy u. 33. szám alatti lakos és testvére Czíth András eladási aján|atával nem kíván élni,
mert az ingatlan megfelelő hasznosítására nincs anyagi lehetősége.

Határidő: azonnal
Felelős: Ruck Márton polgármester

Medgyesegyháza, 2012. május 8.

Ellenjegyezte:
'1, li, :;,1

Dr. Horváthné dr.
jegyző
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