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JEGYZŐKÖNYVI  KIVONAT
a képviselő-testület 2008. január 29-i rendkívüli nyílt üléséről



Gajda Péter indítványozza, a rendkívüli ülés meghívójában szereplő napirend megtárgyalását, melyet a képviselő-testület tudomásul vett.

H A T Á R O Z A T
62/2008.(I.29.) Ökt. h.
A képviselő-testület dr. Tarnai Richárd képviselő arra vonatkozó javaslatát, hogy a rendkívüli ülés napirendjén szereplő előterjesztés nyílt ülésen kerüljön megtárgyalásra, 8 szavazattal, 10 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elvetette.

H A T Á R O Z A T
63/2008.(I.29.) Ökt. h.
A képviselő-testület az arra vonatkozó javaslatot, hogy a rendkívüli ülés napirendjén szereplő előterjesztés zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra, 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elvetette.


NAPIRENDI PONT 
A 167261 hrsz. alatt felvett, természetben 1194 Budapest, Ady Endre út 97-99. szám alatti 8 417 m2 területű művelési ág alól kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanon megvalósítandó  beruházás (a továbbiakban: Hattyú Park) vonatkozásában szerződés módosítása

H A T Á R O Z A T
64/2008.(I.29.) Ökt. h.
A képviselő-testület a befogadott javaslattal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hattyú Park Ingatlanforgalmazó  Kft-vel az adásvételi szerződés módosítást, és az adásvételi előszerződést megszüntető megállapodást a FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelő Zrt. ajánlata szerinti tartalommal aláírja.
Határidő:	2008. január 30.
Felelős:	Gajda Péter
	polgármester
(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.)

kmf.




dr. Istvánfi Sándor			Gajda Péter
        jegyző			                polgármester




JEGYZŐKÖNYVI  KIVONAT
a képviselő-testület 2008. január 29-i rendkívüli nyílt üléséről



NAPIRENDI PONT 
A 167261 hrsz. alatt felvett, természetben 1194 Budapest, Ady Endre út 97-99. szám alatti 8 417 m2 területű művelési ág alól kivett beépítetlen terület megjelölésű  ingatlanon megvalósítandó  beruházás (a továbbiakban: Hattyú Park) vonatkozásában szerződés módosítása

H A T Á R O Z A T
64/2008.(I.29.) Ökt. h.
A képviselő-testület a befogadott javaslattal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hattyú Park Ingatlanforgalmazó  Kft-vel az adásvételi szerződés módosítást, és az adásvételi előszerződést megszüntető megállapodást a FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelő Zrt. ajánlata szerinti tartalommal aláírja.
Határidő:	2008. január 30.
Felelős:	Gajda Péter
	polgármester
(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.)

kmf.




dr. Istvánfi Sándor			Gajda Péter
        jegyző			                polgármester


