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Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. 
december 21. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épületének 
Tanácsterme (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.) megtartott rendkívüli 
nyilvános üléséről készült 
 
Jegyzőkönyve:  
Határozata: 105/2016.(XII.21.) 
Rendelete: - 
 

 
 

TÁRGYSOROZAT 
 

Rendkívüli nyilvános ülés: 

 

1) Előterjesztés a nyírbátori 0239/1. hrsz. alatti ingatlan 

tulajdonjogának fenntartásáról 

(írásos előterjesztés alapján) 

Száma: 7740/2016.  

Előterjesztő: Váradi László polgármester 

Előadó: Imréné Bötykös Katalin irodavezető 

 

2) Előterjesztés a Demecser 2. sz. háziorvosi praxis betöltéséről 

(írásos előterjesztés alapján) 

Száma: 6361-3/2016.  

Előadó: Váradi László polgármester 

 

3) Egyebek 
 

 

 

A rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívását az önkormányzati bérlakások bérlőinek 

kijelölése indokolja. 

 

 

 

Demecser, 2016. december 21. 

         Váradi László 

          polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének – Demecseri 

Polgármesteri Hivatal „A” épületének tanácskozótermében (4516 Demecser, 

Kétezer-egy tér 1.) - 2016. december 21. napján du. 15 óra 26 perckor 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  

 

Az ülésen jelen vannak:  Váradi László polgármester 

Lengyel Lászlóné alpolgármester 

Drabbant Zsolt József képviselő 

Kovács Miklós képviselő 

Teremy Károlyné képviselő  

Tóth István Zsolt képviselő 

 

Az ülésről távol van:  Kiss Gyula képviselő 

 

Az ülésen megjelentek: 

Dr. Mátyás B. Szabolcs - jegyző  

Imréné Bötykös Katalin – irodavezető  

 

 

Váradi László (polgármester): Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és az ülésre 

meghívott vendégeket. 

 

Megállapította, hogy képviselő-testület 6 fővel megjelent, azaz határozatképes. Kiss 

Gyula képviselő úr telefonon előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. 

 

Napirendként javasolta megtárgyalni a meghívóban kiküldött napirendi pontokat. Kérte, 

hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a javasolt sorrendben a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását. 

 

 

1) napirendi pont: Előterjesztés a nyírbátori 0239/1. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonjogának fenntartásáról 

(írásos előterjesztés alapján) 

Száma: 7740/2016.  

Előterjesztő: Váradi László polgármester 

Előadó: Imréné Bötykös Katalin irodavezető 

 
Váradi László (polgármester úr): Felkérte irodavezető asszonyt, hogy ismertesse a 

napirendi pontot. 

 

Imréné Bötykös Katalin (irodavezető asszony): Tájékoztatta a napirendi pontról a 

Képviselő-testületet, majd javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
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Váradi László (polgármester úr): Kérdezte, hogy van-e más javaslat? Mivel nem volt 

más javaslat, szavazásra tette fel a határozat-tervezet elfogadását. 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

105/2016.(XII.21.) számú 

határozata 

 

A nyírbátori 0239/1. hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának fenntartásáról 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 107.§-ában 

biztosított jogkörében 

 

1. Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ismeri el a KORZOL 

KELET INVEST KFT. (székhelye: 4374 Encsencs, Fő út 59. sz.) a nyírbátori 

0239/1. hrsz. alatt felvett, 9073 m2 térmértékű kivett telephely a külterületben 

megjelölésű ingatlan, amely természetben 4300 Nyírbátor, Vágóhíd út 28. sz. alatt 

található 56/6000-ed részilletőségű ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdoni 

hányadára elbirtoklás jogcímen keletkezett tulajdonszerzését. 

 

2. Felszólítja a KORZOL KELET INVEST Kft-t, hogy amennyiben igényt tart az 

önkormányzat tulajdoni hányadára, úgy tegyen vételi ajánlatot annak 

megszerzésére. 

 

Határidő: Azonnal.  

     Felelős: Polgármester 

 

Váradi László sk.      Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 

polgármester                    jegyző 

 

 

 

2) napirendi pont: Előterjesztés a Demecser 2. sz. háziorvosi praxis 

betöltéséről 

(írásos előterjesztés alapján) 

Száma: 6361-3/2016.  

Előadó: Váradi László polgármester 

 

 
Váradi László (polgármester úr): Felkérte jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi 

pontot. 
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Dr. Mátyás B. Szabolcs (jegyző úr): Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a pályázat 

nyertese Dr. Faragó György doktor úr lett. Bizottsági illetve testületi ülésen derült, hogy 

nem január 1-től tudja ellátni a háziorvosi feladatot, hanem május 1-től és az átmeneti 

időszakot helyettesítéssel oldják meg. Ennek megfelelően készítették elő az anyagot. Mivel 

nem akarta megvenni a praxis jogot, ezért az önkormányzat ügyvédjével úgy készítette elő 

a szerződést, hogy a praxisjog nem kerül át a doktor úr tulajdonába, az önkormányzat 

sajátjának tartja fenn, de doktor úr gyakorolhatja a praxissal járó jogokat. Ezt a szerződést 

doktor úr nem írta alá, mert úgy gondolta neki mégis kell a praxis jog. Elindult egy 

egyeztetés, az önkormányzat a tulajdonának fenntartásával aláírásra alkalmassá tették a 

szerződés tervezetet. Kéri tájékoztatásának tudomásul vételét. 

 

Váradi László (polgármester úr): Kérdezte, hogy van-e észrevétel? Mivel nem volt más 

észrevétel szavazásra tette fel a tájékoztatás tudomásul vételét. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan fogadta el a tájékoztatót. 

 

 

3) Egyebek 
 

 

Váradi László (polgármester úr): Megkérdezte, hogy az egyebek napirendi ponton belül 

van-e kérdés, bejelentés? Mivel nem volt kérdés, bejelentés a rendkívüli nyilvános ülést 

du. 15 óra 36 perckor bezárta. 

 

 

A jelenlévők számára Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag 

Boldog Új Évet kívánt. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Váradi László        Dr. Mátyás B. Szabolcs 

polgármester         jegyző 

 

 


