
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 01. 17.

Javaslat  az  543/2018.  (X.18.)  határozat  módosítására  -  Kavics-Ker  Kft.  területbérleti
szerződése által  bérelt  terület  külön helyrajzi  számon történő feltüntetése  (dunaújvárosi
372/19 hrsz. „q” alrészlete) 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Juhász Péter és Szántó Ákos ügyvezetők, Kavics-Ker Kft. (2400 
Dunaújváros, Béke tér 3.)

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 01.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 01.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  az  543/2018.  (X.18.)
határozatával döntött arról, hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú 372/19 hrsz.-ú ingatlanon,
a Kavics-Ker Kft. által bérelt 1 ha 6.910 m2 nagyságú ingatlan önálló helyrajzi számon kerüljön
feltűntetésre.  

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 1006/2019.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
az 543/2018. (X.18.) határozat módosítására - Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződése által

bérelt terület külön helyrajzi számon történő feltüntetése (dunaújvárosi 372/19 hrsz. „q”
alrészlete)

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése az 543/2018. (X.18.) határozatával döntött arról, hozzájárul, hogy az
önkormányzati tulajdonú 372/19 hrsz.-ú ingatlanon, a Kavics-Ker Kft. által bérelt 1 ha 6.910 m2
nagyságú ingatlan önálló helyrajzi számon kerüljön feltűntetésre.  kérelemmel fordult Dunaújváros
MJV Önkormányzatához, mely szerint az általuk bérelt 16.910 m2 nagyságú területet új helyrajzi
számon szeretnék feltüntetni. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

A határozat mellékleteként elfogadott változási vázrajzon szereplő területi adatok a változási vázrajz
záradékolás előtt változtak a digitális adatszolgáltatásból adódóan, ezért a határozattal elfogadott
vázrajz adatai eltérnek a záradékolt változási vázrajz adataitól, ennek okán szükséges a fent jelzett
melléklet cseréje (az előterjesztés 2. számú mellékelte: 5643/2018. (X.18.) határozat melléklete; a
határozati javaslat melléklete: a záradékolt változási vázrajz)

Az anyagot tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, és az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság. 
A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Határozati javaslat 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2019.(I.17.) határozata

az 543/2018. (X.18.) határozat módosítására - Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződése által
bérelt terület külön helyrajzi számon történő feltüntetése (dunaújvárosi 372/19 hrsz. „q”

alrészlete)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 543/2018. (X.18.) határozatot az alábbiak szerint
módosítja:
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló,  dunaújvárosi  372/19  hrsz.-ú  ingatlan  megosztásra
kerüljön a határozat mellékleteként csatolt változási vázrajz szerint, dunaújvárosi 372/20 hrsz.-ú,
mindösszesen 107 ha 8.313 m2 nagyságú, dunaújvárosi 372/21 hrsz.-ú, mindösszesen 1 ha 6.910
m2 nagyságú és a dunaújvárosi 372/22 hrsz.-ú, mindösszesen 1.699 m2 nagyságú területekre,
azzal, hogy a telekalakítással kapcsolatos költségek a Kavics-Ker Kft.-t terhelik és a telekalakítási
eljárás végrehajtása is a gazdasági társaság kötelessége, egyben felkéri a polgármestert határozat
közlésére  és  a  jelen  határozat  mellékleteként  csatolt  záradékolt  változási  vázrajz  és  a
telekalakításhoz szükséges egyéb dokumentumok aláírására.”

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                        a Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: 2019. január 31.

    Dunaújváros, 2019. január 17.

                   Hingyi László s.k.                                           Tóth Kálmán s.k.                      
     a gazdasági és területfejlesztési                        az ügyrendi, igazgatási és jogi
                    bizottság elnöke                                                     bizottság elnöke
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