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Szám: ………... /2014. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 7. napján 
megtartott testületi üléséről. A képviselők a napirend fontosságára való tekintettel telefonon 
keresztül kaptak meghívást. 
Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. 
 
Jelen vannak: Kiss László                             polgármester 
   Dénes-Varga Zsuzsanna alpolgármester 
    
   Gyuró Judit   képviselő 
   Orbán Szilárd   képviselő 
                            Zsombokné Stedra Katalin képviselő 
 
                            Bahil Emilné dr.  jegyző 
 
Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a jegyző asszonyt. 
Megállapítja, hogy képviselő-testület 5 fővel határozatképes, mert a 4 fő képviselőből 4 fő és 
a polgármester jelen van.   
 
Kiss László polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 
 
Napirendi pontra javaslat: 
 
1. Turisztikai pályázathoz a Márianosztra 266/1, 266/3 helyrajzi számú ingatlanok 
telekalakítási ügye 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért és 5 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi napirendi pontot elfogadta: 
 
Napirendi pont: 
 
1. Turisztikai pályázathoz a Márianosztra 266/1, 266/3 helyrajzi számú ingatlanok 
telekalakítási ügye 
 
 
1. Turisztikai pályázathoz a Márianosztra 266/1, 266/3 helyrajzi számú ingatlanok 
telekalakítási ügye 
 
Kiss László polgármester: A képviselő-testületet döntött a 266/1 helyrajzi számú ingatlanon 
elhelyezkedő épület sorsa felett. Pályázatot nyújtottunk be az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével, falusi szálláshely kialakítására. A pályázat benyújtási 
határideje is módosult 2014. január 15. A rendkívüli ülés sürgősségét az indokolja, hogy a 
tervezett ingatlan, mely 313 m2 nem lehet kevesebb 500 m2-nél. Dönteni kell a testületnek 
telekalakításról az alábbiak szerint: a jelenleg 266/3 helyrajzi számú ingatlan (765 m2) 
megosztását javasolja. A megosztás során az egyik, a kisebbik 281 m2-es terület kerülne 
hozzácsatolásra a 266/1 helyrajzi számú területhez. Így 595 m2-es terület már elegendő a 
pályázathoz. Kéri a véleményeket. 
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A testület a javaslattal teljesen egyetértett. 
 
Kiss László polgármester: Az alábbi határozati javaslattal él: 
 

 
……/2014.(I.7.) Kt. határozati javaslat 
 
Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével, falusi 
szálláshely kialakítására beadott pályázathoz szükségek telekalakítással 
egyetért. 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő 266/3 helyrajzi számú ingatlan 
megosztásáról döntött az így keletkezett 281 m2 területet a jelenleg 266/1 
helyrajzi számú ingatlanhoz csatolja. 
 
A telekalakítás teljes költségét a 2014. évi költségvetésből az egyéb bevételek 
terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási ügyben teljes jogkörrel 
eljárjon. 
 
Felelős: polgármester   Határidő: azonnal 
 

 
A képviselő-testület a határozati javaslattal egyetértve 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

1/2014.(I.7.) Kt. határozat 
 
Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével, falusi 
szálláshely kialakítására beadott pályázathoz szükségek telekalakítással 
egyetért. 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő 266/3 helyrajzi számú ingatlan 
megosztásáról döntött az így keletkezett 281 m2 területet a jelenleg 266/1 
helyrajzi számú ingatlanhoz csatolja. 
 
A telekalakítás teljes költségét a 2014. évi költségvetésből az egyéb bevételek 
terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási ügyben teljes jogkörrel 
eljárjon. 
 
Felelős: polgármester   Határidő: azonnal 
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Több napirend, hozzászólás, észrevétel nem lévén Kiss László polgármester a képviselő-
testület ülését bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Kiss László                   Bahil Emilné dr. 
polgármester                               jegyző 

 
 

 
 


