JEGYZŐKÖNYV

Készült: Harkány Város Önkormányzat 2011. június 22-én (szerda) 17.00 órai kezdettel
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme (Petőfi S. u. 2-4.)
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
Dr. Imri Sándor polgármester: Megállapítom, hogy a 7 képviselő-testületi tagból 5 fő jelen
van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Tamás és Barkó Béla képviselő urakat jelölöm.
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangú szavazással az alábbiak szerint fogadja el.
Napirendi pontok:
1.) Harkány – IMMO Kft. adásvételi szerződésének megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
2.) Egyebek

Napirend 1. pontja
Harkány – IMMO Kft. adásvételi szerződésének megtárgyalása
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Imri Sándor polgármester: A képviselő-testület 2011. június 2-i zárt testületi ülésén úgy
döntött, hogy a harkányi 582 hrsz alatt felvett, Harkány, Kossuth L. u. 6. sz. alatt található
ingatlant értékesíteni kívánja a Harkány – IMMO Kft. részére 120.000.000,- Ft vételárért,
amennyiben viszont vevő a teljes vételárat 2011. június 20. napjáig megfizeti úgy az
Önkormányzat 10.000.000.- Ft összegű árengedményt nyújt a vevő részére. Mivel a fizetési
határidő lejárt, ezért szükséges a 120/2011.(VI.02.) számú határozatot visszavonni és a
kedvezményt nyújtó határidőt módosítani 2011. július 15-ére, a 120.000.000,- Ft végső
fizetési határidejét 2011. október 15-ére.
Szavazásra teszem!

A képviselő-testület egyhangúlag (5 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
122/2011.(VI.22.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Harkány – IMMO Kft.-vel kötendő
szerződés tervezetére vonatkozó előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozza:
1.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy visszavonja a
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120/2011.(VI.02.) sz. határozatát,
2.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Harkány - IMMO Kft.-vel
(Vevő) kötendő szerződés tervezetét az előterjesztett,
módosított tartalommal, és felhatalmazza Dr. Imri
Sándor polgármestert a szerződés aláírására azzal,
hogy amennyiben Vevő a vételár kifizetését 2011.
július 15-ig biztosítja, 10.000.000,- Ft kedvezmény
illeti meg, egyéb esetben 120.000.000,- Ft a vételár.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester
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