
116/2018. (VI. 19.) KT határozat 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 19-i rendkívüli, 

zárt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth József települési képviselőt bízza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

117/2018. (VI. 19.) KT határozat 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 19-i rendkívüli, 

zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 

2. Napirend elfogadása 

3. Előterjesztés az óvodavezetői pályázat véleményezéséről 

4. Előterjesztés a vasútállomáson zajló sóderrakodási munkálatok környezetre kifejtett 

hatásának vizsgálatára 

5. Előterjesztés Taksony zártkert 3351 hrsz-ú ingatlanban található tulajdonrész 

Önkormányzat részére történő értékesítés/ajándékozás ügyében 

6. Előterjesztés Taksony 4044 hrsz-ú ingatlan tulajdonrészeinek Önkormányzat részére 

történő értékesítése ügyében 

7. Előterjesztés Taksony 4070 hrsz-ú ingatlan tulajdonrészeinek Önkormányzat részére 

történő értékesítése ügyében 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

118/2018. (VI. 19.) KT határozat 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksonyi Német Nemzetiségi 

Óvoda intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázati anyagot megismerte, mely alapján 

Engert Mária Éva pályázó intézményvezetői megbízását - a szakértői véleményben foglaltak 

elfogadása és fenntartása mellett - nem ellenzi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

119/2018. (VI. 19.) KT határozat 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a vasútállomáson zajló 

sóderrakodási munkálatok környezetre kifejtett hatásának vizsgálata érdekében környezeti 

hatástanulmány elkészítését rendeli meg a Geo Sivo Kft.-től az alábbiak szerint: 

 

- levegőtisztaságvédelmi szakértés, 1 hetes immisszió mérés  

- zajvédelmi szakértés, 1 hetes, 1 terhelési ponton történő környezeti zajmérés 

 

A Képviselő-testület egyúttal úgy határoz, hogy amennyiben a mérések határérték túllépést 

igazolnak, a mérések költségeinek behajtása felől mielőbb intézkedik. 



 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

120/2018. (VI. 19.) KT határozat 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony 3351 hrsz-ú 2928m2 

összterületű, művelésből kivont ingatlan, Schuszter Jánosné Taksony,Könyves Kálmán utca 

42. szám alatti lakos által felajánlott ½ tulajdoni hányadának, azaz 1464 m2 nagyságú 

területnek az ajándékként történő elfogadását támogatja a mellett, hogy az ajándékozás 

járulékos költségeit az Önkormányzat viseli. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

121/2018. (VI. 19.) KT határozat 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony 4044 hrsz-ú,187 m2 

összterületű, szántó 4 művelési ágú ingatlanban felajánlott tulajdonhányadokat 900 Ft/m2 

egységáron megvásárolja, amellett, hogy az adás-vétel járulékos költségeit az Önkormányzat 

viseli. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

122/2018. (VI. 19.) KT határozat 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony 4070 hrsz-ú 165 m2 

összterületű, szántó 4 művelési ágú ingatlanban felajánlott tulajdoni hányadokat, a 

végrehajtási joggal terhelt tulajdoni hányadokat kivéve, 900Ft/m2 egységáron megvásárolja a 

mellett, hogy az adás-vétel járulékos költségeit az Önkormányzat viseli. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 


