
                                                             Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09. 22.

Javaslat  a  Dunaújváros  belterület  3321  hrsz.-ú  szántó  megnevezésű  ingatlan
megvásárlásával, kisajátításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
   

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
            Dr. Kaja Edit ügyintéző

Meghívott:  
        
     

Véleményező     bizottságok:
a gazdasági és területfejlesztési bizottság                                2016.09.14.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016.09.14.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  754/2015.
(XII.17.) határozatával úgy  döntött, hogy vételi ajánlatot tesz a dunaújvárosi 3321 helyrajzi számú
szántó megnevezésű ingatlan vonatkozásában a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bek. c) pontja alapján településfejlesztés céljára. Továbbá döntött
arról, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonosaival nem sikerül megegyezni, akkor kisajátítási eljárás
megindítását  rendeli  el.  Az  önkormányzat  a  jelenlegi  pályázati  lehetőségek  és  az  ezekhez
kapcsolódó  beruházások  pl.:  Modern  Városok  Program  (MVP),  Terület-és  Településfejlesztési
Program (TOP) kapcsán a város más részeinek fejlesztésére koncentrál  ezért  a  fenti  határozat
végrehajtása jelenleg nem aktuális.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve:          Tóthné dr. Kaja Edit
E-mail címe:                kajaedit@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-214
Iktatószám: 7076/2016.

Előkészítő aláírása:                                                       Dr. Kaja Edit
Igazgató / Osztályvezető aláírása:                                   Dr. Vántus Judit 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:         Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:                                                        2016.09.07.
Ellenőrzés dátuma:                                                        2016.09.07.
Törvényességi észrevétel:                                             Van/Nincs
Amennyiben van: 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A     tárgyalás     módja:                                            Nyílt ülés

Egyéb megjegyzés:



Javaslat 
a Dunaújváros belterület 3321 hrsz.-ú szántó megnevezésű ingatlan megvásárlásával,

kisajátításával kapcsolatos döntés meghozatalára

I. Előzmények:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  754/2015.  (XII.17.)  határozatával  (1.  sz.
melléklet)  úgy  döntött,  hogy vételi  ajánlatot  tesz  a  dunaújvárosi  3321  helyrajzi  számú
szántó megnevezésű ingatlan vonatkozásában a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bek. c) pontja alapján településfejlesztés céljára.
Továbbá  döntött  arról,  hogy  amennyiben  az  ingatlan  tulajdonosaival  nem  sikerül
megegyezni, akkor kisajátítási eljárás megindítását rendeli el. Az önkormányzat a jelenlegi
pályázati  lehetőségek  és  az  ezekhez  kapcsolódó  beruházások  pl.:  Modern  Városok
Program  (MVP),  Terület-és  Településfejlesztési  Program  (TOP)  kapcsán  a  város  más
részeinek fejlesztésére koncentrál ezért a fenti határozat végrehajtása jelenleg nem aktuális.

Az  előterjesztést  tárgyalta  a  Gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  és  a
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság.

A  Gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság 2016.09.14.  napján  tartott  nyílt  ülésén
tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett  az előterjesztést
és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
A  Városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és turisztikai  bizottság 2016.09.14.  napján
tartott nyílt ülésén tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

   Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2016. (IX. 22.) határozata 

a Dunaújváros belterület 3321 hrsz.-ú szántó megnevezésű ingatlan megvásárlásával,
kisajátításával kapcsolatos döntés meghozataláról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 754/2015. (XII.17.)
határozata 1. és 2. pontja szerint tett ajánlatát az ingatlan tulajdonosai és a haszonélvezeti
jog jogosultjai nem fogadták el.

2.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a jelenlegi  pályázati  lehetőségek és az
ezekhez  kapcsolódó  beruházások  pl.:  Modern  Városok  Program  (MVP),  Terület-és
Településfejlesztési  Program  (TOP)  kapcsán  a  város  más  részeinek  fejlesztésére
koncentrál, ezért az 1. pontban megjelölt határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  a  határozat
közlésére, a határozat mellékleteként csatolt levélben foglaltaknak megfelelően.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
   a polgármester;



  – a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a vagyonkezelési osztály osztályvezetője

 Határidő: - a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

             Hingyi László s.k.                                           Cserni Béla s. k.      
a gazdasági és területfejlesztési                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és

bizottság elnöke         turisztikai bizottság elnöke            
  


