
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.12.15.

Javaslat a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 36/4 hrsz.)
adásvételi szerződés módosítására és kiegészítésére

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit Vagyonkezelési osztályvezető 
Serfőző Anikó ügyintéző

Meghívott: Dr. Lénárt Ferenc ügyvéd (1123, Budapest, Alkotás u. 17-19.)

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                          2016.12.07.

A napirendi  pont  rövid  tartalma:  A 653/2016. (X.20.)  döntés alapján  2016.  november  09-én
adásvételi szerződés került aláírásra  a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád Márton út
39.  36/4  hrsz.)  ingatlan  vonatkozásában.  A  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Földhivatali  Osztálya
hiánypótlási  felhívással  fordult  osztályunkhoz,  mely  miatt  szükséges  a  szerződés  módosítása  és
kiegészítése.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Serfőző Anikó
E-mail címe: serfozo@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544/263
Iktatószám: 26739/2016

Előkészítő aláírása: Serfőző Anikó
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2016.12.
Ellenőrzés dátuma: 2016.12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés



Javaslat 
a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 36/4 hrsz.) adásvételi

szerződés módosítására és kiegészítésére

Tisztelt Közgyűlés!

A 653/2016. (X.20.) döntés alapján 2016. november 09-én adásvételi szerződés került aláírásra a volt
II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 36/4 hrsz.) ingatlan vonatkozásában (1.
melléklet)

A Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya hiánypótlási felhívással fordult osztályunkhoz, mely
miatt szükséges a szerződés módosítása és kiegészítése. (2. melléklet)

Dr. Lénárt Ferenc megküldte a szerződés tervezetét (a határozati javaslat melléklete).

Az előterjesztést tárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság. 
Bizottsági vélemény

Az  Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság december 07-i ülésén 6 igen szavazattal javasolta,
hogy az előterjesztést a közgyűlés tárgyalja meg.

Határozati javaslat 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…............../2016. (XII.15.) határozata

a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 36/4 hrsz.) adásvételi
szerződés módosítására és kiegészítésére

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási
Hivatala Földhivatali Osztályának a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád Márton út 39.
36/4  hrsz.)  2016.  november  09-i  keltezésű  adásvételi  szerződése  vonatkozásában,  a  45665/2016
ügyiratszám alatt,  „Felhívás hiánypótlásra”  tárgyban kelt végzése kapcsán,  elfogadja a határozati
javaslat mellékletét képező „Ingatlan adásvételi szerződés módosítását és kiegészítését”, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: a határozat végrehajtásért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:         a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
nyolc napon belül

a szerződés módosításának, kiegészítésének aláírására: 2016. december 30.

Dunaújváros, 2016. december 15.

Tóth Kálmán  s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

 elnöke






	Határozati javaslat
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

