KIVONAT
Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. augusztus 11. napján tartott nyilvános
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
133/2005 (VIII. 11.) Kt. határozat
Tárgy: 2005. augusztus 11.-i testületi ülés napirendjének elfogadása.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja dr. Piri József polgármester
napirendjavaslatát az alábbiak szerint:
NYILVÁNOS ÜLÉS
1) ISPA pályázat keretében megvalósítandó hulladékgyűjtő udvar kialakításához
szükséges telekmegosztás és adásvételi szerződés
Erről értesül:
1) Dr. Piri József polgármester
2) Dr. Varga Ildikó jegyző
3) Ülleiné dr. Udvardy Gizella csoportvezető
4) Irattár
Kmf.

Dr. Piri József s.k.
polgármester

Dr. Varga Ildikó jegyző
megbízásából:
Ülleiné dr. Udvardy Gizella s.k.
csoportvezető

A kivonat hiteléül:

KIVONAT
Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. augusztus 11. napján tartott nyilvános
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
134/2005 (VIII. 11.) Kt. határozat
Tárgy: ISPA pályázat keretében megvalósítandó hulladékgyűjtő
kialakításához szükséges telekmegosztás és adásvételi szerződés

udvar

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2005. augusztus 11-én tartott ülésén
megtárgyalta az ISPA pályázat keretében megvalósítandó hulladéktelep rekultivációs
terület kialakításához szükséges telekmegosztás és adásvételi szerződés tárgyú
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1/ A Képviselő-testület Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában maradó és a
Szeged Megyei Jogú Város tulajdonába kerülő terület megosztást az alábbiak szerint
határozza meg:
a) Az 1480/1 hrsz-ú területből a mázsaház területe önálló hrsz.-al kialakítandó,
mégpedig a hulladékudvar hátsó vonalától indulva az 1482 hrsz.-ú ingatlan
telekhatáráig. / mázsaház elnevezéssel az önkormányzati tulajdonban
marad/
b) A 1480/2 hrsz.-ú hulladékgyűjtő elnevezéssel jelölt terület / önkormányzati
tulajdonban marad/
c) Az a) pontban jelölt mázsaház területétől K-re kialakításra kerül a tó által
elfoglalt terület, a 1481 hrsz-ú ingatlan telekhatáráig közvetlenül a kialakuló
mázsaház és a hulladékudvart határoló vonaltól indulva – a temetőig (1471
hrsz.) /átkerül Szeged MJ Város tulajdonába/
d) A hulladékudvar DK-i határvonalától 6.m szélességű út kerüljön kialakításra a
temetőre merőleges osztóvonallal. /Önkormányzat tulajdonában marad/
e) Az úttal párhuzamosan 50 m szélességben a temetőre merőleges
osztóvonallal az önkormányzat tulajdonában maradó rész kerüljön
kialakításra.
f) A 1480/1 hrsz. alatti területből az a), b), d), e) pontban jelölt területek
kivételével a visszamaradó területek kerüljenek Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonába.
2./ Amennyiben az 1./ pontban meghatározott feltételekkel a telekalakítás
engedélyezésre kerül úgy a Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a határozat
mellékletét képező térképen bejelölt részek Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonába kerüljenek.
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3./ A határozat 1./ pontjában meghatározott területek eladási árát a Képviselőtestület nettó 5.000.-Ft azaz Ötezer forintban határozza meg.
4/ A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képviselőtestületi
döntésnek megfelelően a 2./ pontban rögzített feltételekkel írja alá az adásvételi
szerződést.
Erről értesül:
1/ Dr. Piri József polgármester
2/ Dr. Varga Ildikó jegyző
3/ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
4/ Környezetgazdálkodási KHT Szeged
5./ Ülleiné dr. Udvardy Gizella csoportvezető
6./ Misik Péter műszaki csoportvezető
7/ Irattár helyben

Kmf.

Dr. Piri József s.k.
polgármester

Dr. Varga Ildikó jegyző
megbízásából:
Ülleiné dr. Udvardy Gizella s.k.
csoportvezető

A kivonat hiteléül:

