
JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Zengővárkony Község Képviselő-testületének 2021. július l-én tartott üléséről. 

Ülés helye: Művelődési Ház 

Jelen vannak: Fülöp Csaba polgármester 
Józsa-Papp Éva alpolgármester 
Bárdos Gábor 
Keszler Mónika 
Váradi Roland 

képviselők 

Meghívott: Dr. Fenyvesi János jegyző 

Fülöp Csaba polgármester köszöntette a jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő

testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. A kiküldött meghívónak 

megfelelően javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület vita nélkül 

elfogadott. 

A polgármester javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek Bárdos Gábor képviselőt. A javaslatot a 

képviselő-testület vita nélkül elfogadta. 

Napirend: Előterjesztő 

Ingatlan értékesítés Fülöp Csaba polgármester 

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az előzetes megbeszéléseknek megfelelően a 

Zengővárkony, Arany J. u. 61. szám alatti szolgálati lakás értékbecslése megtörtént. Az 

ingatlan vásárlója a Baranyai Református Egyházmegye lenne. A szerződésben a felek 

rögzítik, hogy az ingatlan adásvételével az egykori településtörténeti állapotot állítják helyre, 

amelyben az adásvétel tárgyát képező ingatlan két közvetlen telekszomszédos ingatlannal 

(Arany János u. 63. és 65.) együttesen, egy egybefüggő egyházi oktatási célú egységet alkot, 

mint volt kántortanítói lakás. A fent jelölt két szomszédos ingatlan már eddig is a 

Zengővárkony-Nagypall Református Társegyházközség tulajdonában, és a PRK Általános 

Iskolája oktatási célú használatában áll. Vevő, a fenntartásában működő PRK Általános 

Iskolája zengővárkonyi alsó tagozata feladatellátási helyen történő, köznevelési célú 

használatára vásárolja meg az ingatlant. 

Javasolta az ingatlan értékesítését. 
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A testület egyhangú szavazással - 5 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta: 

6/2021.(VIl.1.) számú határozat 

Zengővárkony Község Képviselő-testülete eladja a tulajdonát képező Zengővárkony, 

belterület 220 hrsz-ú ingatlant 15.300.000.- Ft vételárért a Baranyai Református 

Egyházmegyének (székhelye: 7630 Pécs, Engel János József u. 11.) az e jegyzőkönyv 

mellékletét képező szerződés szerint. 

A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette. 
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Fülöpfuaba 
polgármester 

Báriábor 
jegyzőkönyv hitelesítő 


