
Szám:   D-20-9/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014.  szeptember 22 -én 16 
órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Képviselő-testület hivatal
8458 Oroszi, Szabadság u.43.

Jelen vannak: Dániel Ferenc   polgármester
Szabó Istvánné     alpolgármester
Debreczeni Rozália települési képviselő
Jóna László             települési képviselő
Viola László települési képviselő

                                   Rendes- Somlai Eszter aljegyző
Sarkadi Tiborné jegyzőkönyvvezető

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Dániel  Ferenc polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy az ülésen a
képviselőtestület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta. 
A rendkívüli  ülés  telefonon  történő összehívását  a  napirendi  pontban való  sürgős  döntési
igény indokolja.

Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal  -
egyhangúan  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND:

1./ Volt posta épületének bérbe adása
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Volt posta épületének bérbe adása
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester

Dániel Ferenc polgármester: Az elmúlt ülésen szó volt az épület bérbe adásáról. Tárgyalt a
céggel, akik10 e Ft-ot ajánlanak fel havonta, határozatlan időre kérik a bérletet, ezért javasol 3
hónapos  felmondási  határidő  beiktatását.  Kiosztja  a  bérleti  szerződés  tervezetet.  Kéri
tanulmányozzák át  és tegyék fel kérdéseiket.  A rendkívüli  ülést a cég kérte, mivel sürgős
lenne nekik a székhely létesítése.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Dániel Ferenc polgármester: Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.

Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

        39/2014. ( IX. 22.) határozat

Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy
dönt, hogy bérbe adja a tulajdonát képező Oroszi, Szabadság u.
41. szám alatti  volt posta épületét a Bakonyi Zöldenergia Kft.
(képviselő: Zins Lászlóné) részére havi 10.000,-Ft / hó összegért
határozatlan időre a mai naptól kezdődően. 
A bérleti szerződés tervezet a jegyzőkönyv melléklete.
A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  bérleti  szerződés
aláírására.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal

 
Dániel  Ferenc  polgármester  a  képviselő-testület  nyilvános  ülését  16  óra  15  perckor
berekesztette.

k.m.f.

Dániel Ferenc                                                           Rendes-Somlai Eszter
  polgármester                                                          aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző
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