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forint vételáron, amelyet 2\zl.április 30. napjáig
Héjas Ágnes, szül.: Marosvásárhóly, 1952.02:Ő4.Í
lakos részére.

Szikszó Város Önkormán yzata
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

'Iel:(46) 596-450; Fax:(46) 596-21 l
titkar@szlkszo.hu

HATÁROZAT

Szikszó Város Önkormán yzltaKépviselő-testületének
51 l 202l.qII.08.) számú Határ ozata

A Szikszó, külterület 023t27 helyrajzi számú ingatlan 71gt71
megvásárlásáról

szikszó viáros Önkormánlzat polgármestere a veszélyhelyzet ki
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szőlő 27/202í. Q.29.)
valamint a katasztrófavédelenrrő| és ahozzá kapcsolódó egyes törvények
20ll- évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviseiő-testíilet
eljárva az a|ábbi határozatot hozza:

Szikszó Város Önk9rmányzata településfejlesztési célból megvásárolja
helyrajzi számú, 1944 m2 területú ,,k!vétt saját haszn álatű űt'
719l7l496-od részét, összesen 19,55 m2 terüleiet 7.820.-Ft,

fizet meg az eladő Bartha
3800 Szikszó, Vörösmarty

Az adásvételi szerződés elkészítésével megbízza dt. Cserbáné dr. Papp Eva jogi
(rásos anyag csatolva: 3. szánrú melléklet)

Felelős: polgármester
Hatráridő: azonnal

Kelt: Sziksző,202l. március 8.
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Szikszó Város Önkormán yzata

3 800 Sziksző, Ká|vin ter 1.
'Iel:(46) 596-450; Fax:(46) 596-2l l

titkar@szikszo.hu

HATÁROZAT

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
49 l202l.UII.08.) számú Hat!írozata

A Szikszóo külterület 016/15 hetyrajzi számú ingatlan 1049lt49
megvásárlásáról

szikszó viáros Önkormránlzat polgármestere a veszélyhelyzet
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/202í. G.zg.) K
valamint a katasztrőfavédelennől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
201l. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapjái a Képviseiő-testiilet
eljarv a az alábbi határozatot ltozza:

szikszó 
, 
viáros Önkormányzatának polgármestere úgy hatéroz, hogy

onkorman yzata te|epülésfejlesztési célból megvásároti a á szits ző 0161 li'íőigiiű;.*#
Ft, azaz EgYmilliÓ-négyszázhretvenkilencezer-hatszénhetven forint vételáron,
áPrilis 30. naPjáig fizeti meg tu eladő Vingendorf Lilla (an.: Nevelős Erzsébet
Miskolc, 1973.05.05.) 3562.0,nga,DőzsaGyörgy űt 4l. számt a|attilakos részére.
Az adásvételiszerződés elkészítésével megbizzadr. cserbárré dr. papp Évajogi
(Írásos anyag csatolva: l. szánrú melléklet)

Felelős: polgármester
Haüíridő: azonnal

Kelt: Szikszó,202l. március 8.
:".\i'+
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Szikszó Város Önkormá nyzata
3800 Szikszó, Kálvin tér l.

Tel:(46) 596-450; Fax:(46) 596-2l l
titkar@szlkszo.hu

HATÁROZAT

Szikszó Város Önkormán yzata Képviselő-testíiletének
50 l 202l.gII.08.) számú Határozata

A Szikszó, külterület 016120 helyrajzi számú ingatlan 91/9965-öd
megvásárlásáról

szikszó város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihi
veszélyhelyzeti intézkedések hatalybalépéséről szóló 2712021. (I.2g.)
valamint a katasztr őfavédelemrő l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
20II. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviseiő-testület
e|járv a az alábbi határ ozatot hozza;

Szikszó Város Önkormanyzata településfejlesztési célból megvásárolja a
helyrajzi számú, 5 ha 9299 m2 területű ,,rét" megnevezésű ingatlá lt
összesen 540,43 m' területe1:. 2t6.t72.-Ft, azaz kettőszáu-tizenhatezer-e
forint vételáron, amelyet 202l. április 30. napjáig ftzetmegaz eladő pócsi ÓÉza
Irén, szül.: Miskolc, 1954.02.12.) 3562 Onga, Hunyadi utca 16. számú lakos
Az adásvételi szerződés elkész:ítésével megbizza dr. Cserbáné dr. Papp Eva jogi
(Írásos anyag csatolva: 2. szátnumelléklet)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kelt: Sziksző,202I. március 8.
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szikszó város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet esa
veszélyhelyzeti intézkedések haálybalépéséről szóló 27/202l. (I.2g.) rendele1;,
valamint a katasztrőfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények szólr5
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselőtestiilet
elj arva az alábbi határozatot hozza:

szikszó város Önkormrányzatának polgármestere úgy határoz, hogy Varos
Önkormán számú, 15

190._Ft,

Szikszó Város Önkormá nyzata
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Tel:(46) 596-450; Fax:(46) 596-21 l
titkar@szikszo.hu

HATÁROZAT

Szíkszó Város ÖnkormányzataKépviselő-testíiletének
48l 2021.gII.08.) számú Határ ozata

A Szikszó, kütterület 016/15 hetyrajzi számú ingatlan 8t4t1,4934-ed
megvásárlásáról

azaz EgymllliŐ-egyszéa negy!,ennyolcezer-egyszáz-kllencven forint vételtíron,
április 30. napjáig fizeti meg az eladő Czap András (an: Kovács llona,
l951 .01 ,09.) 3800 Szikszó, Temesvári űt 5514. számú lakos részére.
Az adásvételi szerződés elkészítésével megbízzadr. Cserbáné dr. Papp Evajogi
(rásos anyag csatolva: l. szánru melléklet)

Felelős : polgr{rmester
Haüíridó: azonnal

Kelt: Sziksző,2l2l. március 8.

részének

202l.
: Fancsal,

polgármester

ha 2663 m' területű ,,szátntő és rét" megnevezésű ingatlan 814l14g34-ed részét 1.1


